
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  

จำานวน  1  โครงการ  
---------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ 9  ตำาบลโนนสมบูรณ์ อำาเภอบ้านแฮด  จงัหวัดขอนแก่น   จำานวน  1  โครงการ    รายละเอียดตามเอกสารสอบราคา
จ้างเลขที่  9/2555  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2555  ดงันี้   

           1.   ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนสวรรค์  หมูท่ี่   9     
ราคากลาง 246,000.- บาท  (-สองแสนสีห่มื่นหกพันบาทถ้วน-)  ระยะเวลาดำาเนินการ  30  วัน

ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงันี้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำางานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา  ไม่น้อยกว่า 123,000.- บาท
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำาส่ังให้สละ

สิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบล ณ  วันประกาศสอบ

ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำาการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้
5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับราย

จ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ
6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-

Government Procurement:e-GP)  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐ

-  กำาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่    15  สงิหาคม  2555    ระหว่างเวลา   09.00   น.  ถงึ   10.00   น.  ณ  สถานที่
ก่อสร้าง  ตำาบลโนนสมบูรณ์  อำาเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  และกำาหนดรับฟังคำาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่    15 
สิงหาคม  2555    เวลา   13.00   น.   เป็นต้นไป 
ณ  ทีท่ำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  (ผู้ไม่มาดูสถานที่และฟังคำาชี้แจง ตามวันและเวลาที่กำาหนด ถือว่าไดท้ราบสถานที ่
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดแีล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในเวลาทำางานจะนำามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วน
ตำาบลโนนสมบูรณ์มิได้)

-  กำาหนดยื่นซองสอบราคา      ในวันที่   30  กรกฎาคม  2555  ถึงวันที่  15  สงิหาคม  2555    ระหว่างเวลา  08.30-
16.30  น. ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  ในวันและเวลาราชการ  และ  ในวันที่  16  สิงหาคม  2555  เวลา 
08.30-16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ 

/องค์การ...
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องค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ  ที่ว่าการอำาเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  

-  กำาหนดเปดิซองสอบราคา  ในวันที่   17  สิงหาคม  2555   เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ  ทีว่่าการอำาเภอบ้านแฮด 

-  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซือ้เอกสารสอบราคาในราคา    ชุดละ 500.- บาท
ไดท้ี่สำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  เลขที่   222    หมู่ที่  1  ตำาบลโนนสมบูรณ์   อำาเภอบ้านแฮด    จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่   30  กรกฎาคม  2555   ถงึวันที่  15  สิงหาคม  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (043)  267036  ,
267035  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   30   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

 
(นายวิรัตน์   ชาวศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี   9/2555
การจ้างทำาโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร

ตามประกาศองค์การบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์     ลงวันท่ี    30  กรกฎาคม  2555
---------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ องค์การบริหารส่วนตำาบล ”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี  9  ตำาบลโนนสมบูรณ์  อำาเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแกน่ 
จำานวน  1  โครงการ  รายละเอียดโครงการ มีดังต่อไปนี้ 

           1. ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 9   โดยการลงหินคลุก  กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร ยาว 1,500 เมตร  พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการจำานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำาหนด   

ราคากลาง 246,000.- บาท  (-สองแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน-)  

โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนด  ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคำ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ......................................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำางานท่ีสอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือ
ผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วน
ตำาบล

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำาส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินราคาไม่น้อยกว่า 123,000.- บาท   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญตัิให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลเช่ือถือ

   2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-
Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
พร้อมท้ังรับรองสำาเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอำานาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสำาเนาถูกต้อง  (ในกรณีท่ีมีการกำาหนด                 /ผลงาน...
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ผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึง่จะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกำาไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.  การยืน่ซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกำาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้อง ท้ังส้ิน  และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำานวนเงินท่ีเสนอลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กำากับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอ
ราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนงัสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำาคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน ซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว  ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอกำาหนดยืนราคา  ไม่
น้อยกว่า  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
               4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วนั  และนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำาบลให้เร่ิมทำางาน
                ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสีย
ก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้
ท่ีหน้าซองว่า  “  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี   9/2555  ”   ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา  ในวันท่ี   30  กรกฎาคม 
2555  ถึงวนัท่ี  15  สงิหาคม  2555  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.  และในวันท่ี 
16  สิงหาคม  2555  เวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ ท่ี
ว่าการอำาเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ
                เมื่อพ้นกำาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา 
ในวันท่ี   17  สิงหาคม  2555   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสำาคัญ 
ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำาบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้

(1)ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา
/(3)...
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(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำาหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสำาคัญหรือมีผลทำา

ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน
(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี)  กำากับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำาสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตำาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำาบล
มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทำาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำาบลทรงได้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตำ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด   หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา
จัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นเด็ด
ขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตำาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

      ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตำ่าสุดเสนอราคาตำ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตำาบลจะให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำาให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จ
สมบูรณ์  หากคำาช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำาบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างท่ีสอบ
ราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลยึดถือไว้ในขณะทำาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทำาสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  3   วันทำาการของทางราชการ

6.3 หนังสือคำ้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือคำ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
6.4 พันธบตัรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือคำ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจคำ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำ้าประกันของธนาคาร ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำาหนด  (การใช้หลัก
ประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถดัจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว         

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
องค์การบริหารส่วนตำาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  

     เป็นจำานวนเงินในอัตราร้อยละ  100   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดใหแ้ล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังทำา
สถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำาหนดในอัตราร้อยละ  0.25   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  แต่ไม่ตำ่า

/กว่าวัน...
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กว่าวันละ  100.-  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกนัความชำารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำารุด

บกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลา   1   ปี   นับถดัจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน  นับถดัจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำารุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการสอบราคาและอ่ืน ๆ
 10.1   เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างคร้ังนี้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  
2555   จำานวนเงิน  246,000.-  บาท  (-สองแสนส่ีหมื่นหกพนับาทถ้วน-)

       การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อมีเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น  
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำาส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือ 
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด  ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่ังหรือนำาส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวภีายใน 7 วัน  นบัถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกส่ิงของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึง่
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3)ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัตติาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำาสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาท่ีทางราชการกำาหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำาบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อกำาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคา

จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำานวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1   ช่างโยธา
11.2   ช่างก่อสร้าง
11.3……………-…………………………………

/12.ข้อ...
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12. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครัด

    องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์
  

       (นางวิไล  อุดม)
   หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

วันท่ี   30    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2555
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