ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ตามขอบเขตฯที่อบต.เกาะปันหยีกําหนด)
-----------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ตามขอบเขตฯที่อบต.
เกาะปันหยีกําหนด)
-ราคากลาง 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็ นผู้ทิ้งงานของราชการ รัฐวิ สาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
3. มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e–Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา
08.30 น. - 16.30 น. ณ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี และกําหนดยื่นซองสอบ
ราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา) ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะปันหยี ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
076-440425 หรือ www.kohpanyee.go.th ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
(นายดํารง สินโต)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 024/2558
สอบราคาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ตามขอบเขตฯที่อบต.เกาะปันหยีกําหนด)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
--------------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา (ตามขอบเขตฯที่อบต.เกาะปันหยีกําหนด) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบแจ้งปริมาณงาน
1.6 ใบแจ้งรายการเอกสาร
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
2.4 หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e–Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นหุ้นส่ว นบริษัท และสํ าเนาใบทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี )
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
/3.3 สําเนา...

-23.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตาม
ข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษรโดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการรับจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180วัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้
เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ยจ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
024/2558” โดยยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะปันหยี และกําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา) ระหว่างเวลา 08.30 น.–
16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
/5.2…

-35.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือยื่นหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
/6.1 เงินดือน...

-46.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิ ช ย์ และประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษัทเงิ น ทุ น ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) ส่งมอบงานภายใน 180 วัน
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น….. 3 …….. ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํา นวนเงิน ในอัตราร้อยละ……30……ของค่าจ้ าง เมื่ อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน ดังนี้
1. จัดทําแผนที่แม่บท 2. จัดทําแผนที่กายภาพ ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลา 60 วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……30……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน คัดลอก
ข้อมูลที่ดิน ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลา 60 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ......40......ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
1. สํารวจข้อมูลภาคสนาม 2. การจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 3. จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน 4. ปฏิบัติส่วนอื่นๆ ตามที่
กําหนดไว้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ระยะเวลา 60 วัน
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการสอบราคาซึ่งได้ ทํา ข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ หรือทํ าสั ญญาจ้า งตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากงบเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
การลงนามในสั ญญาจะกระทํ า ได้ ต่ อเมื่ อ องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลได้ รั บอนุ มัติ เ งิ น
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
/10.2 เมื่อ...

-510.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ เ สนอราคาซึ่ งองค์ การบริห ารส่ ว นตํ า บลได้ คัด เลื อกแล้ว ไม่ ไปทํ า สั ญ ญาหรื อข้ อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1. ………..…….….- ………………………………………
11.2. ………………..-………………………..………………..
12. ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

