ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เรื่อง สอบราคาจางการจัดทําโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
......................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ํา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายถาวรและปายชั่วคราว) ราคากลางและงานกอสรางในการ
สอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 1,925,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 962,500.-บาท
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 10.00 น.
ถึง 11.00 น. ณ บริเวณที่ดําเนินการกอสราง หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน ใหผูซื้อเอกสารสอบ
ราคาไปดูสถานที่ดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นแทน หากไมไปใหถือวาผูซื้อเอกสารสอบราคาไดทราบ
สถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรค และปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางให
พนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคา
1. วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)
2. วันที่ 2 – 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
กํ า หนดเป ด ซองสอบราคา ในวั น ที่ 16 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ระหวา งเวลา
10.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000.-บาท ไดที่องคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ระหวางวัน ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤศจิ กายน พ.ศ.
2559 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 – 3463 – 6828 ตอ 201 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
( นายสํารวย อินทรนะนิสา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 2 / 2560
การจางโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
....................................................
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน จํานวน
1 แหง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายถาวรและปาย
ชั่วคราว) ราคากลางและงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 1,925,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสน
สองหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีขอเสนอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับที่งานสอบราคาจางใน วงเงินไมนอยกวา 962,500.-บาท และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยสวนตรงกับราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา
เพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนสําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง(ในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.3)
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
3.4 บั ญ ชี รายการก อสราง หรือใบแจ งปริ ม าณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุป กรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู เสนอราคาต อ งยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ กํ าหนดไว ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม มี
เงื่อ นไขใด ๆ ทั้ งสิ้ น และจะต อ งกรอกข อ ความให ถู กต องครบถ วน ลงลายมื อชื่ อ ของผู เสนอราคาใหชั ดเจน
จํานวนเงินที่เสนอ จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมี การขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี ) กํากับไวดวยทุกแหง

-24.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอราคาจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอ กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนด
ยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให ถี่ถว นและเข าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่ จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 2 /
2560 ” วันที่ 1 เดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหารสวนตําบลระดั บอําเภอ (ชั้น 2) และยื่นโดยตรงตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน ภายในวันที่ 2 – 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น.
เมื่อ พน กําหนดเวลายื่ นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา
10.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลวคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเปนวาจะ
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือ หลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่
เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของ
-35.5 กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.6 องคการบริหารสวนตําบลฯ ทรงไวซึ่งสิทธิไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็วาไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญและถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลฯ เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
มิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลฯ พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการสอบราคาจะต องทํ าสัญ ญาจ างตามแบบสัญ ญาดังระบุในขอ 1.3 กับ องค ก าร
บริหารสวนตําบลฯ อบต.จะดําเนิน " การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือได ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช และ
กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่นแจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น สํา หรับ กรณีที่ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได " ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ให
องคการบริหารสวนตําบลฯ ยึดถือไวขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการ
พาณิ ช ย แ ละประกอบธุ รกิ จ ค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริษัท เงิน ทุน ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยได แจ งเวี ยนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางที่
มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
7. คาจางและการจายเงิน ( สัญญาเปนราคาเหมารวม )
องคการบริหารสวนตําบลฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานขุดฝงทอประปาพรอมอุปกรณขอตอและวาลว เปด – ปด ตาง ๆ
- งานปรับพื้นที่ตีผัง
- งานตอกเสาเข็มทั้งหมด
- งานขุดฝงทอประปา PVC พรอมอุปกรณวาลว ปด-เปด ตางๆ
ทั้งหมดโดยใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานกอสรางอาคารควบคุมการผลิต
- งานกอสรางถังน้ําใส ขนาด 20 มม.

- งานระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 7 มม.
- งานอาคารโรงสูบน้ํา
- งานขุดเจาะบอบาดาล ทั้งหมดโดยใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
-4งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานติดตั้งหอถังประปาพรอมตูควบคุม
- งานหอถังสูง ขนาด 15 มม.
- งานรั้ว – ประตูร้ัว
- งานติดตั้งเครื่องสูบ พรอมตูควบคุม
ตลอดจนงานตาง ๆ แลวเสร็จที่ระบุไวในแบบและสัญญาจางทั้งหมดแลวเสร็จภายใน 40 วัน
อนึ่งงานตั้งแตงวดที่ 1–3 ผูรับจางสามารถที่จะทํางานงวดใดกอนก็ได หากไมกระทบตอโครง
สรางและความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาชาง ทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ผูวาจางที่กําหนดใหผูรับจาง
ทํางานใดกอน – หลัง ตามที่ผูวาจางเห็นสมควรและผูรับจางสามารถที่จะสงงวดงานใดกอนก็ไดเมื่องานนั้นแลว
เสร็จ และเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ 7
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. รับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา - เดื อน 2 ป นั บถั ดจากวั น ที่ ผู ซื้ อรับมอบโดยผูขายตอ งรับ จัดการซอมแซมแกไขให ใชก ารไดดีดังเดิ ม
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น
10.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ การจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การลงนามในสัญ ญาจะกระทําไดตอเมื่ อ
องคการบริหารสวนตําบลฯ ไดรบั อนุมัติเงินคา โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข
ตําบลตะคร้ําเอน ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
ไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูจางจะตองสั่งหรือนําสิ่ งของดังกลาวเพื่องานจางเขามาจากตางประเทศ
และของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
ส งเสริม การพาณิ ช ยนาวี ภ ายใน 7 วัน นั บ ถัด จากวั นที่ ผูรับ จา งสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเว นแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซ้อื ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิ ชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญ ญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
-510.4 องคการบริหารสวนตําบลฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกําหนด
ในแบบสัญญาใหไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคาใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในงานปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 ปวส. ชางกอสราง
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เอกสารแนบทายสัญญาจาง
รายการรายละเอียดแบงงวดงาน งวดเงิน
โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
องคการบริหารสวนตําบลฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานขุดฝงทอประปาพรอมอุปกรณขอตอและวาลว เปด – ปด ตาง ๆ
- งานปรับพื้นที่ตีผัง
- งานตอกเสาเข็มทั้งหมด
- งานขุดฝงทอประปา PVC พรอมอุปกรณวาลว ปด-เปด ตางๆ
ทั้งหมดโดยใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานกอสรางอาคารควบคุมการผลิต
- งานกอสรางถังน้ําใส ขนาด 20 มม.
- งานระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 7 มม.
- งานอาคารโรงสูบน้ํา
- งานขุดเจาะบอบาดาล ทั้งหมดโดยใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้
งานติดตั้งหอถังประปาพรอมตูควบคุม
- งานหอถังสูง ขนาด 15 มม.
- งานรั้ว – ประตูร้วั
- งานติดตั้งเครื่องสูบ พรอมตูควบคุม
ตลอดจนงานตาง ๆ แลวเสร็จที่ระบุไวในแบบและสัญญาจางทั้งหมดแลวเสร็จภายใน 40 วัน
อนึ่งงานตั้งแตงวดที่ 1 - 3 ผูรับจางสามารถที่จะทํางานงวดใดกอนก็ได หากไมกระทบตอโครงสรางและ
ความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาชาง ทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ผูวาจางที่กําหนดใหผูรับจางทํางานใด
กอน - หลัง ตามที่ผูวาจางเห็นสมควรและผูรับจางสามารถที่จะสงงวดงานใดกอนก็ไดเมื่องานนั้นแลวเสร็จ และ
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามที่กําหนดไวในขอ 7

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,925,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนเงิน 1,925,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ ประธานคณะกรรมการฯ
6.2 นายสาธิต
ตุมรสุนทร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
6.3 นายวันชัย
บุญงาม
ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน
กรรมการ

