ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2
บ้านทุ่งพระ ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบ
ประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.ทุ่งพระ ตาบล
ทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 แห่ง ราคากลาง 1,903,900 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสาม
พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล ที่มอี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 950,000บาท (ผลงานดังกล่าวต้องเป็น
สัญญาเดียว) พร้อมสาเนาคู่สัญญา
4. เป็นผู้ลงทะเบียนค้ากับภาครัฐ(ระบบ
egp)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างการดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซือ้ เอกสารสอบ
ราคา ที่จะได้ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและจะไม่ดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ จะถือว่า ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลา
ทางานจะนามาอ้างให้พน้ ความรับผิดชอบและจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระในภายหลัง
ไม่ได้
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ ณ หอประชุมอาเภอคอนสาร
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท ตัง้ แต่เวลา
8.30 – 16.30 น. ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจ้าง
อบต.ระดับอาเภอ ณ หอประชุมอาเภอคอนสาร และ วันที่ 1-13 มีนาคม 25 60 ได้ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0
– 8645 – 91427 หรือ
www.tungpha.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) อร่าม เท่าธุรี
(นายอร่าม เท่าธุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2560
จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งพระ
ตาบลทุง่ พระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งพระ ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้า อบต.ทุ่งพระ ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 แห่ง ราคากลาง
1,903,900 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ……………………………………………..
1.6 ……………………………………………..
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 950,000 บาท(พร้อมสาเนาคู่สัญญา)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
2.4 เป็นผู้ลงทะเบียนค้ากับภาครัฐ(ระบบegp)
2.5 ผู้เสนอราคาต้องแสดงบัญชีซ่งึ มีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทาบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร
/3.หลักฐาน.......

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสาเนาสัญญาจ้างทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณี
ที่มกี ารกาหนดผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ
ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนีร้ าคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วันนับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.4ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560” โดยยื่น
โดยตรงต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 2
บ้านทุ่งพระ ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
/5.หลักเกณฑ์.....

-35. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
1. ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
4. ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆมิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิง้ งานหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
/6.การทาสัญญา..............

-46. การทาสัญญาจ้าง

องค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งพระจะมีการลงนามในสั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อได้ ต่อเมื่อได้ รับ
อนุมัติเปลีย่ นแปลงสถานที่ดาเนินการจากหมู่ที่ 1 บ้ านห้ วยแก้ว เป็ น หมู่ที่ 2 บ้ านทุ่งพระ จากสานักงบประมาณ
กรณีไม่ ได้ รับการอนุมัติเปลีย่ นแปลงสถานที่สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างได้
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้า (5) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนีใ้ ช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง
ที่มวี งเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่ง ออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้รอ้ ยละ 14 ของราคาค่าก่อสร้างแต่ตอ้ งไม่เกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว้
1.1 งานที่มีคา่ ตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา
1.1.1 ทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของดิน
1.1.2 จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้าและทรายกรองน้า ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อม ทั้ง
แคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้าหอยโข่ง อุปกรณ์ตคู้ วบคุมของเครื่องสูบน้า
เครื่องจ่ายน้ายาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อน
นามาใช้งาน
/1.2 งานอาคาร.......

-51.2 งานอาคาร
1.2.1 โรงสูบน้า แบบเลขที่ 412002
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการตอกเสาเข็ม ผูกเหล็กประกอบแบบเทคอนกรีตฐานราก
แล้วเสร็จ
1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.3.1 ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
แบบเลขที่ 1211007
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพืน้
ก้นถัง เสริมเหล็กผนังถัง แล้วเสร็จ
1.3.2 ถังน้าใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพืน้ ก้นถัง เสริมเหล็ก
ผนังถัง แล้วเสร็จ
1.3.3 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต
ฐานราก ตอม่อ คานคอดินเสาถึงคานที่ระดับ 7.50 เมตร แล้วเสร็จ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้รอ้ ยละ 24 ของราคาค่าก่อสร้างแต่ตอ้ งไม่เกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว้
2.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2.1 ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
แบบเลขที่ 1211007
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน
2.2.2 ถังน้าใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน
2.2.3 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการเทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน
2.3 งานที่มีคา่ ตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา
2.3.1 เครื่องสูบน้าดิบ ตามแบบเลขที่ 911007 รายการเฉพาะแห่ง
ส่งเครือ่ งสูบน้าแบบซัมเมิสซิเบิล้ ขนาด……..แรงม้า……เฟส ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ
/2.3.2 เครื่องสูบน้าดี.......

-62.3.2 เครื่องสูบน้าดี ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง
ส่งเครือ่ งสูบน้าหอยโข่งขนาด……..แรงม้า…….เฟส ให้คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ความเห็นชอบ
2.3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง
ส่งเครือ่ งจ่ายสารละลายคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ความเห็นชอบ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้รอ้ ยละ 23 ของราคาค่าก่อสร้างแต่ตอ้ งไม่เกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว้
3.1 งานอาคาร
3.1.1 ประตูรวั้ (เฉพาะประตู) ตามแบบเลขที่ 921001
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
3.1.2 รางระบายน้า ตามแบบเลขที่ 911001 ,911004
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
3.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2.1 ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ตามแบบเลขที่ 1211007
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วทุกประการ
3.2.2 ถังน้าใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 2111020
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
3.3 งานที่มีคา่ ตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา
3.3.1 ติดตัง้ เครื่องสูบน้าดิบ ตามแบบเลขที่ 911007 รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุกประการ
3.3.2 ติดตัง้ เครื่องสูบน้าดี ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุก
ประการ
3.3.3 ประสานระบบไฟฟ้า รายการเฉพาะแห่ง ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายนอกจากสายของการ
ไฟฟ้ามายังมิเตอร์ภายในโรงสูบน้า แล้วเสร็จ
3.3.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง ติดตัง้ เครื่อง
จ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60 %
สารส้ม และปูนขาว ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง
3.3.5 รั้ว ตามแบบเลขที่ 921001
/เมื่อผู้รับจ้าง........

-7เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างรัว้ – ประตูรวั้ ความยาว 40 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ
3.4 งานสาธารณูปโภค
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการจัดหาและวางท่อส่งน้าดิบแล้วเสร็จ ดังนี้
3.4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ชั้นกลาง) สาหรับใช้เป็นท่อส่งน้าดิบเข้าระบบผลิตประปา
ขนาด  นิ3ว้ ได้ความยาวไม่นอ้ ยกว่า ... เมตร
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้รอ้ ยละ 39 ของราคาค่าก่อสร้างแต่ตอ้ งไม่เกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว้
4.1 งานอาคาร
4.1.1 ป้ายบอกระดับน้า ตามแบบเลขที่ 991001 แล้วเสร็จทุกประการ
4.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.2.1 หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015 แล้วเสร็จทุกประการ
4.3 งานสาธารณูปโภค
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการจัดหาและวางท่อประปาแล้วเสร็จ ดังนี้
4.3.1 ระบบท่อส่งน้าดิบ ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุกประการ
4.3.2 ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911004 แล้วเสร็จทุกประการ
4.3.3 ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุก
ประการ
4.4.4 ประสานท่อในโรงสูบน้าดี ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุกประการ
4.4.5 ขุดประสานท่อจ่ายน้าประปา ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุกประการ
(30 % ของงวดงาน )
4.4 งานที่มีคา่ ตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา
4.4.1 ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง แล้วแล้วเสร็จทุก
ประการ
4.4.2 ส่งมอบเครื่องมือประจาการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
4.4.3 ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ As Built Drawing จานวน 5 ชุด ให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 15 วัน
4.4.4 ทาการทดสอบการสูบจ่ายน้าของระบบประปาหมูบ่ ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
/4.4.5 ทาการก่อสร้าง......

-84.4.5 ทาการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2
บ้านทุ่งพระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.ทุ่งพระ ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
กาหนดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9.การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า - เดือน 2 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
สานักงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
1. แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
2.
จัดการให้ส่งิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
/10.3 ผูเ้ สนอราคา........

-910.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนีแ้ ล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มวี ุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1………………………………………………………………
11.2………………………………………………………………
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
อร่าม เท่าธุรี
(นายอร่าม เท่าธุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

