ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่อง สอบราคากอสรางโครงการเจาะบอบาดาล บริเวณถนนหาดสมแปน-บางสังตี
ที่ นสล. สาธารณะประโยชนประจําตําบล หมูที่ ๓
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคสอบราคากอสรางเจาะบอบาดาล บริเวณ
ถนนหาดสมแปน-บางสังตี ที่ นสล.สาธารณะประโยชนประจําตําบล หมูที่ ๓ ขนาดเจาะบอบาดาลเสนผานศูนยกลาง ๖
นิ้ว (๑๕๐ มิลลิเมตร) ลึก ๑๐๐ ม. ทอพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จํานวน ๑ บอ ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลิตรตอ
ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Supmersible Pump) ขนาด ๒ แรงมา พรอมทอดูดสงและ
อุปกรณประกอบปJKม งานเทคอนกรีตปากทอ งานทดสอบปริมาณน้ําและผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนดพรอมปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปLนเงิน ๓๖๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันบาทถวน) หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางที่ไดประกาศไว
ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและ
คํานวณราคากลางเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลัง
ไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เปLนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒.ไมเปLนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. มีผลงานกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑๘๐,๕๐๐ บาท
๔.ไมเปLนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕.ไมเปLนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปLนผูกระทําการอันเปLนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปLน
ธรรม ในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
๖.ผูเสนอราคา ตองไมเปLนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปLนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปLน
คูสัญญากับหนายงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗.ผูเสนอราคาตองเปLนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส(e-Government
Procurement:e-GP)
/กําหนด...

- ๒ กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟJงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐
๐๐ น. โดยพรอมกัน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน โดยใหผูซื้อ
เอกสารสอบราคาไปดู
ไปดูสถานที่กอสรางและรับฟJงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไป
ดําเนินการแทนโดยถือวาไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปJญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปJญหาใน
เวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนไมได
บลหาดส
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหวางวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยใน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘..๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และระหวาง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวั นที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๘ ใหยื่นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐
๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
ราชการ และกําหนดเปfดซองสอบราคา ในที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๘ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอ
เมืองชั้น ๒ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. เปLนตนไป
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบลหาดสมแปน
ลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.gprocurement .go.th / www.ranonglocal.go.th และ www.hatsompaen.go.th
ปร
ประกาศ
ณ วันที่

๑๖

เดือน ธันวาคม พ..ศ. ๒๕๕๘

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒ / ๒๕๕๘
สอบราคาโครงการเจาะบอบาดาล บริเวณถนนหาดสมแปน-บางสังตี
ที่ นสล.สาธารณะประโยชนประจําตําบล หมู ๓
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ลงวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคจะสอบราคาเจาะบอบาดาล บริเวณถนนหาด
สมแปน-บางสังตี ที่ นสล.สาธารณะประโยชนประจําตําบล หมูที่ ๓ โดยดําเนินการเจาะบอบาดาลเสนผานศูนยกลาง ๖
นิ้ว (๑๕๐ มิลลิเมตร) ลึก ๑๐๐ ม. ทอพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จํานวน ๑ บอ ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลิตรตอ
ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Supmersible Pump) ขนาด ๒ แรงมา พรอมทอดูดสงและ
อุปกรณประกอบปJKม งานเทคอนกรีตปากทอ งานทดสอบปริมาณน้ําและผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา พรอมปายโครงการ
จํานวน ๑ ปาย ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ราคากลาง เปLนเงิน ๓๖๑,๐๐๐ บาท (สาม
แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖ )
๑.๔ บัญชีรายการเอกสารในการยื่นซองสอบราคา
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปLนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางและตองไมเปLนผูถูกแจงเวียนชื่อผู
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หามติดตอ หรือ หามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปLนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคา ใหแก
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปLนผูกระทําการอันเปLนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปLนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปLนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๔ ผูเสนอราคาตองเปLนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๑๐๘,๕๐๐ บาท และเปLนผลงานที่เปLนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปLนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท + และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/๓.๒ หนังสือ...

-๒๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปfดอากรแสตมปjตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ ให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงาน)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ และ
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความตัวอักษรใหถูกตองครบถวน
ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเป:นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตอง ตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปLนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเปfดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รูปแบบและรายการ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปfดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง ถึง ประธาน
คณะกรรมการเป@ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒/๒๕๕๘
โดยในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอเมืองระนอง
จังหวัด ระนอง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และระหวางวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๘ ใหยื่นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปfดซองสอบราคาจะเป@ดซองสอบราคาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ หรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชั้น ๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. เปLนตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
/๕.๒ หากผูเสนอ….

- ๓๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒
หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคารายนั้น
เวนแตเปLนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปLน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปLน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ เปLนสําคัญ
หรือใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปLนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาจางใหสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปLนที่รับฟJงได องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะเรียกผูชนะการสอบราคามาทําสัญญาจางตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปLนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวน
ตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
/๖.๑ เงินสด..

- ๔๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองคการบริหารสวนตําบล โดยเปLนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน…๓…วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จจริงเปLน
จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
รวมทั้งสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปLนหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปm นับถัด
จากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนนที่รับถายโอนภารกิจ)เปLนจํานวนเงิน ๓๖๑,๐๐๐ บาท
(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๑๐.๒ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายใน เวลา ที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปLนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปLนไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.มาตรฐานฝFมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปLนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝmมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง ควรมีชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ชาง มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ชางกอสราง ,ชางโยธา จํานวน ๑
คน (มีวุฒิบัตรมาแสดงประกอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง )
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๘

