ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลโพไร่ร่ หวาน
เรื่อง...สอบราคาโครงการก่อสร้ างรางระบายยนํ้าถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บ้ านใหม่
ตําบลโพไร่ หวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพพชรบุรี

............................................................
ด้วยองค์การบริ หารส่
ห วนตําบลลโพไร่ หวานน มีความประสงค์จะสอบบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
า
รางระบาายนํ้าถนนสายยหลัก หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ขนาดปากราางกว้าง 0.500 เมตร ลึ ก 0.50 เมตร ยาว 455 เมตตร
พร้อมบ่อพั
อ กทุกระยะ 10
1 เมตร จํานวน
น 45 บ่อ พร้
พ อมป้ ายโครงการ 1 ป้ าย รายละเอียด (ตามแบบที่ อบต. กําหนดด )
ราคากลาาง 723,260 บาท
บ (เจ็ดแสนนสองหมื่นสามพันสองร้อยหกสิ
ย บบาทถ้ถ้วน)
มีสิทธิเสนอราคาจจะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็ นนิติบุคคลลหรื อบุคคลธธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราาคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู แจ้งเวียนชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานขของทางราชกการ รัฐวิสาหหกิจ
หรื อหน่วยการบริ หารราชกการส่ วนท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเเดียวกัน ในววงเงินไม่นอ้ ยกกว่า 361,6300 บาท
กําหนดดูสถานที่ก่กอสร้าง ในวันที่ 27 เดือน
อ กรกฎาคมม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. ณ องค์การ
า
บริ หารส่สวนตําบลโพไไร่ หวาน และะกําหนดรับฟัังคําชี้แจงรายยละเอียดเพิ่มเติ
เ มในวันที่ 27 เดือน กรรกฎาคม พ.ศศ.
2559 เวลลา 11.00 น. ณ ที่ทาํ การอองค์การบริ หารส่
า วนตําบลโโพไร่ หวาน
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่
ง วันที่ 8 เดือน กรกกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที
น ่ 27 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระหว่ างเวลา 08.30 น.
น ถึง 16.30 น. ณ งานพัสั ดุ กองคลัง องค์การบริ หารส่
ห วนตําบล
บ
ห อยืน่ ซอง ในวั
ใ นที่ 28 เดืดือน กรกฎาคคม พ.ศ.25599 ณ ศูนย์รวมมข้อมูลข่าวสาาร
โพไร่ หวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี หรื
การซื้อหรื อการจ้างขออง อบต.ระดับอํ
บ าเภอ (ที่วาการอํ
า่
าเภอเมืมืองเพชรบุรี) ระหว่างเวลาา 08.30 น. ถึง16.30
ง
น. แลละ
กําหนดเปิปิ ดซองสอบรราคาในวันที่ 29 เดือน กรรกฎาคม พ.ศศ. 2559 ตั้งแตต่เวลา 09.300 น. – 10.00 น.
น
ผูส้ นใจติ
น ดต่อขออรั บ/ซื้ อเอกสสารสอบราคาาในราคาชุ ดละ
ล 300 บาทท (สามร้ อยบบาทถ้ วน) ได้้ที่
องค์การบบริ หารส่ วนตํตําบลโพไร่ หวาน
ว ระหว่างวั
ง นที่ 8 เดือน กรกกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 25559 หรื อสอบบถามทางโทรศัพท์หมายเเลข 0 - 32249-3149 ในนวันและเวลาราชการ แลละ
ป
www.gprocuremennt.go.th , http://www.poraiiwan.go.th
สามารถตตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สิ บเอก
(วัลลภ แจ่จ่มจํารัส)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่ร่ หวาน

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 08/2559

โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ้าถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บ้ านใหม่
ตําบลโพไร่ หวาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลโพไร่ หวาน ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2

...............................................................................................................
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่ หวาน ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายหลักหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ขนาดปากรางกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 455 เมตร พร้ อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน 45 บ่อ พร้ อมป้ ายโครงการ 1 ป้ าย
รายละเอียด (ตามแบบที่ อบต. กําหนด ) ราคากลาง 723,260 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยหกสิ บ
บาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่ อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วย
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 361,630 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิ บบาทถ้วน)
และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น
หน่ วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

3.2 หนังสื อมอบอํานาจ/
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3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ สนอราคา และของผูร้ ับมอบอํานาจพร้อมทั้งรับรอง
รับรองสําเนา
3.3 หนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.4 สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณี ที่มีการ
กําหนดผลงานตามข้อ 2.3)
3.5 บัญชีรายการก่อสร้าง หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ดว้ ย
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองสอบราคา
4. การยืน่ ซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสั ญญาจ้ าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เริ่ มทํางาน
4.4 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5
ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึ กซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 08/2559 ”
โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตําบล โพไร่ หวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี หรื อยืน่ ซอง ในวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี) ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง16.30 น. และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. – 10.00 น.
5. หลักเกณฑ์และสิ ทธิในการพิจารณาราคา/
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5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่ สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริ หารส่ วนตําบลสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ นสาระสําคัญหรื อ
มีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีสิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผูเ้ สนอราคาได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริ หารส่ วนตําบลทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอ
ราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
ในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิ นงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนิ นงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง/

-46. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้ อยละห้ า ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคาได้ ให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลยึด ถื อไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เงินทุนที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงิ นทุนที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ้า
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาํ หนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ ใช้เฉพาะสัญญา
จ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จะจ่ ายเงิ นค่าจ้างให้แก่ ผูร้ ั บจ้าง ตามเนื้ องานที่ทาํ เสร็ จจริ ง เมื่ อ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ทาํ การตรวจสอบผลงานที่ทาํ เสร็ จแล้ว
และปรากฏว่าเป็ นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่ งสัญญาทุกประการ องค์การบริ หาร ส่ วนตําบลจะออกหนังสื อ
รับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผรู ้ ับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุ ดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็ จทุกประการ
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 1 งวด ดังนี้
งวดเดียว (งวดสุ ดท้ าย) เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…100……ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้เสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
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10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ ต้ งั จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
2559 องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่ หวานจะเรี ยกทําสัญญาต่อเมื่อมีเงินรายได้
10.2 เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อ
เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริ หารส่ วนตําบลอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความ
เสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริ หารส่ วนตําบลสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรื อสํานักงานอัยการสูงสุ ด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ั บจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้ แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมี
และใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูท้ ี่มีวุฒิบตั รระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1........จบสาขาช่ างก่อสร้ างหรือช่ างโยธา.........................................................
11.2......................................................................................................................
11.3.......................................................................................................................
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ใ
างระยะเวลาการก่อสร้ างผู้รับจ้ างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ฑ์ที่กฎหมายแและระเบียบไได้
12. ในระหว่
กําหนดไว้ โดยเคร่ งครัรัด
องค์ การบบริหารส่ วนตําบลโพไร่ หวาาน
วันที่ 8 เดืดือน กรกฎาคมม พ.ศ. 25559

