ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
หมู่ ๓ ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
..............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง
ต่อเติมหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ ๓ ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๐ ตารางเมตร และทางลาดคนพิการพร้อมป้ายโครงการ
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๙๖,๔๕๔ บาท (สองแสนเก้า
หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่าง
ไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๘,๒๒๗ บาท
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยไม่ ถูกต้ องครบถ้ ว นในสาระสํ า คั ญ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่ายงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
(e-Government Procurement : e-GP)
๘. ผู้เสนอราคา กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหาดส้มแป้น โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นไปดําเนินการแทนโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นไม่ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
โดยในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น

-๒ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ
และในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ( ที่ว่าการอําเภอเมืองชั้น ๒) และกําหนดเปิดซองสอบราคา ใน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่
๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙
ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.gprocurement.go.th/www.ranonglocal.go.th
และ
www.hatsompaen.org
ประกาศ ณ วันที่

๔

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพนัส แต้พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น

-๓เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑ /๒๕๕๖
สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
หมู่ที่ ๓ ตําบล หาดส้มแป้น อําเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ลงวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น หมู่ที่ ๓ ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๐ ตารางเมตร และทางลาดคนพิการพร้อมป้าย
โครงการจํานวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๒๙๖,๔๕๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

แบบรูปรายการรายละเอียด
แบบใบเสนอราคา
บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ปร.๔, ปร.๕)
บัญชีรายการเอกสารในการยื่นซองสอบราคา

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามติดต่อ หรือห้าม
เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๘,๒๒๗ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑
สํ า เนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบีย นหุ้ นส่ ว นบริษัท และสํา เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
/๓.๓ สําเนา...

-๔๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงาน)
๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
และค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความตัว อักษรให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผู้เ สนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง ตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รูปแบบและรายการ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง ถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ ๑/๒๕๕๖ โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ยื่นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ( ที่ว่าการอําเภอเมืองชั้น ๒)
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว ไม่ รั บ ซองสอบราคาโดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น
ไป
/๕. หลักเกณฑ์...

-๕๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารสอบราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ หรือให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นจะลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินประจํางวดแล้ว ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
/เงินเท่ากับ...

-๖เงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน…๓…วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่องานแล้วเสร็จ
จริงเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญารวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีการบริ หารจั ดการที่ดี ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น จํานวนเงิ น
๒๘๖,๓๔๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกําหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
/ร้อยละ ...

-๗ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง ควรมีช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่างมีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา จํานวน ๑
คน (มีวุฒิบัตรมาแสดงประกอบพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ างระยะเวลาการก่อสร้ างผู้รั บ จ้า งพึ งปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
วันที่

๔

เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๖

