ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อ
น้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเจาะบ่อ
น้ําบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 280 เมตร หรือจนถึงชั้นน้ําสะอาด ด้วยการใช้ท่อ
เหล็ก ASTM มอก.277-2532 จํานวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงหอถังสูงเดิมและระบบท่อภายนอกถังกรองเดิม
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา อบต.บางประแดงกําหนด) ราคากลาง
ที่กําหนด 1,300,000.00-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บางประแดง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่ สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์
(e-Government Procurement : e-GP)
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง ๑2.๐๐ น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงเพิ่มเติม ตามวัน เวลา
ที่กําหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว
กําหนดการยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑9 - 28 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และในวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอที่ว่าการอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะทําการเปิดซองสอบราคาในวันที่
4 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่า
การอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
/ผู้สนใจ…

-๒ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,5๐๐- บาท (-หนึ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้
ที่งานพัสดุ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล
บลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
๑๖ น. (ในวันและเวลา
ราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-๓๐๗๓ ต่อ ๑๐๔ และ www.bangpradaeng.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑9 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
(นายพินิจ ไตรสโมสร)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/๒๕๕๙
สอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙
ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ลงวันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๕๙
***************************
องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้
ดําเนินการก่อสร้างเจาะบ่อน้ําบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการเจาะบ่อน้ําบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 280
เมตร หรือจนถึงชั้นน้ําสะอาด ด้วยการใช้ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 จํานวน 1 บ่อ พร้อมปรับปรุงหอถังสูง
เดิมและระบบท่อภายนอกถังกรองเดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของส่วนโยธา อบต.บางประแดงกําหนด) ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 55 วัน
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000.00-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-)
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดและเงื่อนไข
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
1.4.1 หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
1.5.1 ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน
1.5.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
1.6.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1.6.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 สูตรการปรับราคา
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 650,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
/3.1 สําเนา…

-23.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บั ญชี ร ายการก่ อ สร้ า ง หรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงาน จะต้ อ งแสดงรายการวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
3.5 สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอ
เป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ รายละเอียด
กําหนดยืนราคาแต่ละโครงการก่อสร้าง ดังนี้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 55 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคาซื้อ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/๒๕๕๙” โดยยื่น
โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ในระหว่างวันที่ ๑9 - 28 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวัน
และเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และในวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอที่ว่าการอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ระหว่างวันที่ 2 - 3
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะทําการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอบางปะอิน
/จังหวัดพระ…
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สอบราคาโดยเด็ดขาด
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล เท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญหรือมี
ผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าการเสนอกระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และผู้ชนะการสอบราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทําการของราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ระบุไว้ในข้อ
1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
/บริษัทเงิน…
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ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑ (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริง
ตามราคาต่อหน่วยที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
๗.๑.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๗.๑.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําสําเร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๗.๑.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา
๗.๑.๔ องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าว
ข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทํา
เสร็จจริงเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทํา
เสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ องค์การบริหารส่วนตําบลจะออก
หนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๗.๒ (สําหรับสัญญานี้เป็นราคารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชันจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...-...งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ....-....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...-....ให้แล้ว
เสร็จภายใน....-....วัน
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ....-....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...-....ให้แล้ว
เสร็จภายใน....-....วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน 1,300,000- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

-58. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อย ๐.๒5 ต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง ที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...2...ปีนับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน...15...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ เบิกจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ โดยเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนําสิ่งของดังกล่าวมาจากต่ างประเทศต่อสํ านั กงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม พาณิ ช ย์ น าวี ภ ายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการสิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๐.๓. ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุ ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง ตามประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑1.๑ ช่างก่อสร้าง (หรือเทียบเท่า)
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
/(ลงชื่อ)…
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(ลงชื่อ)
(นายพิ
นายพินิจ ไตรสโมสร)
ไตรสโมสร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
วันที่ ๑9 เดือน เมษายน พ.ศ.. ๒๕๕๙

