ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
หมู่ ๒ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
..............................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ หมู่
๒ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร โครงสร้างและโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคา
Metal Sheet รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน
๑ ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๖๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
สองพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคา
กลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบใน
การถอดแบบและคํานวณราคากลางเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้าง
ในภายหลังไม่ได้)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๐๖,๓๔๒ บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล
หาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
๕.ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่าย
งานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์(e-Government
Procurement:e-GP)
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น โดยให้ผู้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นไป
ดําเนินการแทนโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาใน
เวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นไม่ได้

-๒กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ตําบล หาดส้มแป้น
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ
( ที่ว่าการอําเภอเมืองชั้น ๒) และกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.gprocurement .go.th / www.ranonglocal.go.th และ www.hatsompaen.go.th
ประกาศ ณ วันที่

๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพนัส แต้พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๕ / ๒๕๕๖
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ หมู่ ๒
ตําบล หาดส้มแป้น อําเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ลงวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่
จอดรถ หมู่ ๒ ตําบลหาดส้มแป้น ราคากลาง ๒๑๒,๖๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร โครงสร้างและโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคา Metal Sheet รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นกําหนดพร้อมป้ายโครงการจํานวน ๑ ป้าย
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖ )
๑.๔ บัญชีรายการเอกสารในการยื่นซองสอบราคา
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามติดต่อ หรือ ห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๖,๓๔๒ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ ให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงาน)
๓.๔ บัญชี......

-๒๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา
ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความตัวอักษรให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้ อง ทั้ งนี้ร าคารวมที่ เสนอจะต้อง ตรงกั นทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รูปแบบและรายการ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่าหน้าซอง ถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๖โดย
ยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ในระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย
ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ตําบล หาดส้ม
แป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ ( ที่ว่าการอําเภอเมืองชั้น ๒)
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ เปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒
หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
/๕.๓ องค์การ...

-๓๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
() เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
() ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสําคัญ หรือให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดําเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถดําเนินการตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้นจะลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแล้ว ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน…๓…วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
/ ๗.ค่าจ้าง....

-๔๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่องานแล้วเสร็จจริงเป็น
จํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้ง
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจํานวนเงิน ๒๑๒,๘๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลา ที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่าง ควรมี
ช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่าง มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างก่อสร้าง ,ช่างโยธา จํานวน ๑ คน
(มีวุฒิบัตรมาแสดงประกอบพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง )
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๖

