ต้นฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทําอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหรัง อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
---------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวั
ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลคลองหรัง จํานวน 1 ศูนย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- อาหารกลางวัน จํานวนเด็กนักเรียน 92 คน ราคากลางอัตราคนละ 20.20 บาท จํานวน 140
วันทําการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 257,600 .-บาท (สองแสนห้
สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
น
ตาม
รายการอาหารแนบท้ายประกาศ อาหารที่สะอาดครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ และควรจัดให้มี
ผลไม้ตามฤดูกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 1 มิถุนายน 2558
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่เข้ายื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของ
ะสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิ
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหาร
ส่วนตําบลคลองหรัง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้
รสอบราคาจ้างครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาได้
ซองสอบราคา ที่เจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคาตั้งแต่ ในวันที่ 16 ตุลาคม
2557
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น งาน
พัสดุ
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรั
บล
ง
ทั้งนี้การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณี
เสนอราคาทางไปรษณีย์ให้ลงทะเบียนและจะต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่พัสดุภายใน
วันที่
16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยจะถือวันเวลาที่ อบต.
อบต
ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และสามารถยื่นซองด้วยตนเองในวั
ยตนเอง นที่ 31 ตุลาคม
2557 ณ
ศูนย์รวมข้
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ( ที่ว่าการอําเภอนา
หม่อม ชั้น 2 )
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 12.00 น. และกําหนดเปิดซองสอบราคาใบเสนอราคาใน
วันที่ 31 ตุล าคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็น ต้น ไป

/2.คณะกรรมการ...
-2ผู้สนใจติดต่อขอขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ 300.- บาท ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.khlongrhang.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074383771 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม

(ลงชื่อ)

พ.ศ. 2557

นายบํารุง พรหมเจริญ
(นายบํารุง พรหมเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง

-3เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 /2558
โครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหรัง
ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
************************************************************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบ
อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหรัง ภาคเรียนที่ 2/2557 ประจําปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
พัสดุดังนี้
- อาหารกลางวัน จํานวนเด็กนักเรียน 92 คน ราคากลางอัตราคนละ 20.- บาท จํานวน
140 วันทําการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 257,600.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายการอาหาร แนบท้ายประกาศอาหารที่สะอาดครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ และควรจัดให้มี
ผลไม้ตามฤดูกาล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - 1 มิถุนายน 2558
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบเสร็จรับเงิน ค่าขายเอกสารสอบราคา
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนองานดังกล่าว เป็นผู้
มีประสบการณ์ในการจัดทําอาหาร หรืองานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองห
รังเชื่อถือ

/ 3. หลักฐานการเสนอราคา…
-43. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรณีบุคคลธรรมดาสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาให้ถูกต้อง
3.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนารายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมถือหุ้น ของบริษัท
จํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ราย
3.5 ใบเสร็จรับเงินค่าขายเอกสารสอบราคาหรือสําเนา
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคาและให้ระบุจํานวนแผ่นเอกสาร
ที่แนบมาด้วย
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไข ใดๆทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงิน
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุก
แห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเดียวและหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันเปิดซอง สอบ
ราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

/ 4.3 ผู้เสนอ...

-54.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 140 วัน นับแต่วัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ให้เริ่มงานถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ให้เริ่ม
ทํางาน
4.4 การยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่ตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง ถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2558"
โดยยื่นโดยตรง ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันเวลาราชการ งานพัสดุ
ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองหรัง หรือกําหนดยื่นซองทาง ไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที.่ ..16...ตุลาคม....2557...ถึงวันที.่ ....
30...ตุลาคม...2557...หรือศูนย์ข้อมูลการซื้อการจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอนาหม่อม ชั้น 2)
ในวันที.่ .....31.....ตุลาคม.....เวลา.....09.30...น. ถึงเวลา...12.00...น....และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ. ศูนย์ข้อมูลการซื้อหรือการจ้างของอบต. ระดับ
อําเภอ (ที่ว่าการอําเภอนาหม่อม ชั้น 2)
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00
น.
เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานเอกสารการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังเท่านั้น

5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง สงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้เสนอราคาโดยการไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/ 5.4 ในการตัดสิน...
-65.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาการจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองหรัง เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ตําบล
คลองหรัง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคําชี้แจง
ไม่เป็นที่
รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังมีสิทธิที่จะไม่รับราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองหรัง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง โดยเป็นเช็คที่ลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

/ 6.5 หนังสือค้ําประกัน…

-7หลักประกันนี้จะคืนให้ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามข้อสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็นงวด 14 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 15 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 10 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 18,400.- บาท
งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 10 วัน ๆ
ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 18,400.- บาท
งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557 จํานวน 9 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 16,560.- บาท
งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 11 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 20,240.- บาท
งวดที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 15 มกราคม 2558 จํานวน 9 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 16,560.- บาท
งวดที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 – 31 มกราคม 2558 จํานวน 11 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 20,240.- บาท
งวดที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 10 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 18,400.- บาท
งวดที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 10 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 18,400.- บาท
งวดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 – 15 มีนาคม 2558 จํานวน 9 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 16,560.- บาท
งวดที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 31 มีนาคม 2558 จํานวน 12 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 22,080.- บาท
งวดที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 15 เมษายน 2558 จํานวน 7 วัน ๆ ละ

1,840.- บาท เป็นเงิน 12,880 .- บาท
งวดที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558 จํานวน 11 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 20,240.- บาท
งวดที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2558 จํานวน 10 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 18,400.- บาท
งวดสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 1 มิถุนายน 2558 จํานวน 11 วัน ๆ ละ
1,840.- บาท เป็นเงิน 20,240.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,600.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
/2.8.อัตรา...
-88. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปี
นับถัดจากวันทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 257,600.- บาท
10.2 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
ได้รับ
เงินค่าพัสดุ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 แล้วเท่านั้น
10.3 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนั้น จะต้องเข้ามาโดยทางเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคา จึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือการนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง ไดัคัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรังสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานหนอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง
วันที่

15

เดือน

ตุลาคม
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