ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพน ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
********************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลโพน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน จานวน 5 สาย ตาบลโพน
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคากลาง 930,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีปริมาณ
งานดั้งนี้
สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพงนาเรียง หมู่ที่ 6 (สายบ้านอาจารย์สุ
วิทย์
รังคะราช) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 44.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.00 ตาราง
เมตร
สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพงนาเรียง หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายสุนทร)
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 44.00 เมตร เมตร หนา 0.15
เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร
สายที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร
สายที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร
สายที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซองแมว หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างตามแบบและประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน พร้อมป้ายโครงการ
จานวน ๑ ป้าย ทุกสาย โดยวิธีสอบราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคา ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 465,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า
ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรค และปัญหา
ในเวลาทางาน จะนามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพนไม่ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕8 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพน และในวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ว่า
การอาเภอคาม่วง หลังเก่า) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน ระหว่างวันที่ 8 เดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๘๕-๖๐๓๑ หรือเว็บไซต์ www.pon.go.th/ และ
www.gprocurement.go.th/
ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8
(ลงชื่อ)
(นายเสถียร ถานาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/๒๕๕8
โครงการจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน จานวน 5 สาย ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลงวันที่ 8 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕8
……………………………………….
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความ
ประสงค์จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน จานวน
5 สาย ก่อสร้างตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน พร้อมป้ายโครงการ จานวน
๑ ป้าย
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ เสนอ……………

-๒๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับที่
สอบราคาจ้างร้อยละ ๕๐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ ส่วน
คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย, ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสาร
สอบราคา และบัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๒) หนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง วงเงินไม่น้อยกว่า 115,๕๐๐
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
/(๔) บัญชีเอกสาร....

-๓(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา ให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย
และ หรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องชัดเจน ราคารวมที่เสนอต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเดินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกหน้าซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่
4/๒๕๕8” โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เสนอไปพร้อมซองสอบราคาด้วย ในวันที่ 8 เดือนมิถุนายน ถึง
วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโพนและ
ยื่นซองในวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ว่าการอาเภอคาม่วง
หลังเก่า)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด (โดยยึด
นาฬิกากลางเป็นสาคัญ) และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ว่าการอาเภอคาม่วง หลังเก่า)
/๕. หลักเกณฑ์…..

-4๕. หลักเกณฑ์และสิทธิใ์ นการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ. ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ. ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่ส่วนสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผันในกรณีดังนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิ์ที่จะไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
ในกรณีผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
/๖. การทา…….

-5๖. การทาสัญญาจ้าง
๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
กับองค์การบริหารส่วนตาบล ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาอืน่ ๆ
๑๐.๑ การทาสัญญาจ้างจะกระทาได้เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพน มี
งบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการก่อสร้างแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งผู้บริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-6๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือมีวุฒิระดับ ปวช. ,
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้างหรือช่าง
โยธา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน
............................................................
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8

