การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง

แบบ ปปช.1

๑. ชื่อโครงการ กอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูที่ 6
หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 757,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขางสูง 3.50 เมตร ความกวาง 18.00 เมตร พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
เปนเงิน
747,000.- บาท
(-เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายภูดิศ วงศประยูร
ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายสวัสดิ์ พจนฉิมพลี
กรรมการฯ
๖.๓ จาสิบตรีธีระชัย คอกขุนทด
กรรมการฯ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
เรื่อง สอบราคาจาง โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูที่ 6 (ครั้งที่ 2)
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช มีความประสงคจะประกาศสอบราคาจาง โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูที่ 6 ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขางสูง 3.50 เมตร
ความกวาง 18.00 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย ราคากลาง 747,000.- บาท (-เจ็ดแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไวแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลสะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด ศูนยขอมูลจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 290,๐๐๐.- บาท
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 ถึงวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕9 ยื่น ณ องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช โดยในวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ตั้งแตระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปน
ตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช หมูที่ ๑๑ ตําบล
สะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในราคาชุดละ 500.- บาท ระหวางวันที่ 22 เดือน มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕9 ถึงวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต www.sakarat.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๔๔๒-๔๙0 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) นายสมบูรณ ทูลบุญลินทร
(นายสมบูรณ ทูลบุญลินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 5/๒๕๕9
การจางตามโครงการ กอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูที่ 6 (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ลงวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
………………………………………….……………….
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล ” มีความประสงคจะสอบ
ราคาจาง โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูที่ 6 ปริมาณงาน สันฝายสูง
2.00 เมตร ผนังขางสูง 3.50 เมตร ความกวาง 18.00 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย
ราคากลาง 747,000.- บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒แบบใบเสนอราคา
๑.๓แบบสัญญาจาง
๑.๔แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕…………………………………………………
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 29๐,๐๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือได
๒.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขารวมเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา

/๔.การยื่น........

-๒-

๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบและแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือ
ตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายในเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา __150__ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบที่ตนไดเสนอไวแลวจะถอนการเสนอราคามิไดและซองเสนอราคา
ที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน__150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับแจงหนังสือจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2559” โดยยื่นตอ
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ในวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 ถึงวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕9 ยื่น ณ องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช โดยในวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 ยื่น ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองสอบราคา ในวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑)
ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
/(๔)ราคาที่.............

-๓(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ องคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรืองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการ
บริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา ( ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1
งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อ
ผูรับจางไดปฎิบัติงาน ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อ
ผูรับจางไดปฎิบัติงาน ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานกอสราง
แลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
/9. การรับ.....
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๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจาก
วันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน งบประมาณจายขาดเงินสะสมงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง จากเงิน
จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มีใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย
ในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
( ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ
หรือผูทิ้งงานของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลสะแกราชทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงด
ซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจาง โดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๒ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
/11.1 ....

-5๑๑.๑ ______________ชางกอสราง,ชางโยธา_______________________
๑๑.๒ ______________________________-______________________
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9
(ลงชื่อ)

นางสาวนิโลบล เสียดกิ่ง .
( นางสาวนิโลบล เสียดกิ่ง )
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคลัง

