แบบ ปปช.1
การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโคก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 103,630.- บาท
๓. ลักษณะงาน จากถนนมูลบน – บ้านนายนา กลั่นกิ่ง โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 71.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร ) ตามแบบและประมาณ
การ อบต.สะแกราชกาหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่
15 มิถุนายน 2558
เป็นเงิน
95,800.- บาท
(-เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายมานัส ถนอมทรัพย์
ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายภูดิศ วงศ์ประยูร
กรรมการฯ
๖.๓ จ่าสิบตรีธีระชัย คอกขุนทด
กรรมการฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโคก
------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโคก จากถนนมูลบน – บ้านนายนา กลั่นกิ่ง โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง
2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร ) ตามแบบและ
ประมาณการ อบต.สะแกราชกาหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 95,800.- บาท
(-เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและไว้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
สะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีก ลางที่เว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 38,000.- บาท
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะแกราช โดยในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งแต่ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (วันที่ 7 สิงหาคม
๒๕๕8 จะไม่รับซองสอบราคา ที่สานักงาน อบต.สะแกราช ) และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 สิงหาคม
๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซือ้ เอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช หมู่ที่ ๑๑ ตาบล
สะแกราช อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในราคาชุดละ 500.- บาท ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึง
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ www.sakarat.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๔๔๒ ๔๙0-1 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์
(นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/๒๕๕๘
การจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโคก จากถนนมูลบน – บ้านนายนา กลั่นกิ่ง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
…………………………………………………….……….
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล ” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโคก จากถนนมูลบน – บ้านนายนา กลั่นกิ่ง โดยก่อสร้าง
ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.50 ตาราง
เมตร ) ตามแบบและประมาณการ อบต.สะแกราชกาหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง
95,800.- บาท (-เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒แบบใบเสนอราคา
๑.๓แบบสัญญาจ้าง
๑.๔แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕…………………………………………………
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 38,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือได้
๒.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกาหนดผลงาน
ตามข้อ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

/๔.การยื่น........

-๒๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบและแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอราคากาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า __45__ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้แล้ วจะถอนการเสนอราคามิได้และซองเสนอราคาที่
ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน __45 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 12/๒๕๕๘” โดยยื่นต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช ในวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลสะแกราช โดยในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕8 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งแต่ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (วันที่ 7
สิงหาคม ๒๕๕8 จะไม่รับซองสอบราคา ที่สานักงาน อบต.สะแกราช )
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑)
ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
/(3)เสนอ.................

-3(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะรับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจ ริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรืองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา ( ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น
1
งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน
วัน
/งวดสุดท้าย......

-4งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมด เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงิน เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
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การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง จากเงิน
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภาย
ในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
( ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้ งงานของทางราชการ
หรือผู้ทิ้งงานของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราชทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงด
ซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จาต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา

/11.มาตรฐาน......

-5๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง
แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๒ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ______________ช่างก่อสร้าง_______________________
๑๑.๒ ______________ช่างโยธา ________________________
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
นางสาวนิโลบล เสียดกิ่ง
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8

