ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้ างก่ อสร้ าง

โครงการก่ อสร้ างทางเท้ า ซอยขจรสุ ข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
๑. โครงการ ก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
.
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)
.
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างทางเท้าเป็นพื้นคอนกรีตแบบพิมพ์ลาย กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓ เมตร
ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา
.
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
.
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย
.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายประพัทธ์ ชอบสอน
๖.๒ ดร.บรรพต
เมฆนิติกุล
๖.๓ นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ

ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจ้ างเหมาโครงการก่ อสร้ างทางเท้ า ซอยขจรสุ ข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
****************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา สานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕
ตาบลแพรกษา โดยก่อสร้างทางเท้าเป็นพื้นคอนกรีตแบบพิมพ์ลาย กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓ เมตร
ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา ราคากลาง ของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงิน ๑,๑๒๕,๘๐๐.-บาท
(-หนึ่งล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นห้ าพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามเข้าติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแพรกษา ณ วันประกาศสอบราคาหรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า
๔๕๐,๓๒๐.-บาท ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เชื่อถือ
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ .ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ กองช่าง สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา พร้อมกับรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๘ .
สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วเมื่อ
มีปัญหาและอุปสรรค ในการทางานผู้เสนอราคาจะนามาเป็นข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้
/กาหนดยื่นซอง...

-๒กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ – ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ .
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา และใน
วันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมู ล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้ อยบาทถ้ วน-) ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่ างวั นที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ . หรื อ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมาขอซื้อเอกสารจะต้องมีหนังสือ
มอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจ้ างเลขที่ ๙ /๒๕๖๐ .
การจ้ างเหมา โครงการก่ อสร้ างทางเท้ า ซอยขจรสุ ข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
ลงวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
****************************
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ซึ่งต่อ ไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา โดยก่อสร้างทางเท้าเป็นพื้น
คอนกรีตแบบพิมพ์ลาย กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓ เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา .
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
แบบรูปรายการละเอียด
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาจ้าง
.
๑.๔
แบบหนังสือค้าประกัน
.
(๑) หลักประกันซอง
.
(๒) หลักประกันสัญญา
.
๑.๕
บทนิยาม
.
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม .
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
.
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๒.๕ ผู้เสนอราคา...

-๒๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า ๔๕๐,๓๒๐.-บาท ในสั ญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง (ถ้ามี)
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
กาหนดผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
/๔ การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “องค์การบริหารส่วนตาบล” ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อ ย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา .โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ /๒๕๖๐ ”
โดยยื่นโดยตรงต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ในวันที่ ๑๖ – ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐
สิ งหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ .
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับ
อาเภอ ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และกาหนดเปิด
ซองเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ตามข้ อ ๑.๕(๑) ณ วั น ประกาศสอบราคาหรื อ ไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไ ด้รับการคัดเลือ ก และ “องค์การบริหารส่วน
ตาบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
/ผู้เสนอ...

-๔ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์แ ละเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ “องค์การบริหารส่วน
ตาบล” เท่านั้น
๕.๓ “องค์การบริหารส่วนตาบล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องค์การบริหารส่วนตาบล”
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตั ด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อ
“องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/๕.๕ “องค์การ...

-๕๕.๕ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้ งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือ ว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิไ ด้
รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบู รณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
“องค์การบริหารส่วนตาบล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ เวียนให้ส่วนราชการหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

/๗.ค่าจ้าง...
-๖๗. ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน
๗.๑ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
“องค์การบริหารส่วนตาบล” จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุ ดท้ าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี
นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบล” ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน จ่ ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๙ .เงินกู้ จาก
.และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ รับอนุมัติเงิน
ค่าก่ อสร้ างจากเงินจ่ ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙. แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้ างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๘๐๐.-บาท (-หนึ่งล้ านหนึ่งแสน
สองหมื่นห้ าพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
๑๑.๒ เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

/(๑) แจ้งการ...

-๗(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัด การให้สิ่ งของดัง กล่ าวบรรทุก โดยเรือ ไทย หรื อ เรือ ที่มีสิ ทธิ เช่ นเดีย วกั บเรือ ไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุไว้ในข้อ ๗ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องค์การบริหารส่วนตาบล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
.
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ สาขาโยธา,ก่อสร้าง
.
๑๓.๒
.
๑๔. ข้ อกาหนดการทาแผ่ นป้ าย

ในระหว่ างระยะเวลาการก่ อ สร้า งผู้ รับ จ้า งพึ งปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ที่ กฎหมาย และระเบีย บ
กาหนดได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
/๑๔.๑ ผู้เสนอราคา...
-๘๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้อ งจัดทาแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ดาเนินการ
ติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ พร้อมดวงตราองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้างและเลขหมายโทรศัพท์
(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๘) ระบุข้อความ “ก่อสร้างด้วยเงินภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ จานวน......-......บาท และหรือจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้ จานวน........-........บาท
(๙) ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตั้งขณะดาเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้
พื้นป้ายเป็นไม้อัดหรือกระเบื้องแผ่นเรียบหนาไม่นอ้ ยกว่า ๔ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ากว่า
๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร (กว้างXยาว)
สีที่ใช้ต้องคงทนตลอดจนเสร็จสิ้นก่อสร้างโครงการ พื้นที่ใช้สีน้าเงินตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสานักงานใช้สีเขียว
รายละเอียดสอบถามได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๑๔.๒ กรณีดาเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา พร้อมดวงตรา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปีงบประมาณที่ทาการก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
(๕) ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตั้งภายหลังงานเสร็จสิ้น มีรายละเอียด ดังนี้
- พื้นป้ายเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ากว่า ๐.๖๐ X ๑.๐๒ เมตร
(กว้างXยาว) มีกรอบโดยรอบเป็นเหล็กขนาดกว้าง ๑ นิ้ว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร ประกอบแผ่นป้าย
ตั้งบนเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ด้านบนเสา ปิดด้วยไม้กลึง จานวน
๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพื้นที่ ฐานเสาที่ฝังลงในดินไม่ต่ากว่า ๕๐
เซนติเมตร มีคอนกรีตหุ้มโดยรอบ
ต้องมีสีรองพื้นเป็นสีกันสนิม สีที่ ใช้เป็นสีน้า โดยพื้นป้ายใช้สีน้าเงิน ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสานักงานใช้สีขาว

-

รายละเอียดสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
/๑๔.๓ สาหรับงาน...

-๙๑๔.๓ สาหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลาน้า ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ ไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ ชุด ในระหว่างระยะเวลา
การก่อสร้างผู้รับจ้าง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้าง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จั ดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้า ง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
/”การขัดขวาง...

-

๒-

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุ-ประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทา
สัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

----------------------------------------------------

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา

.
.
.

เรียน นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลแพรกษา ได้ประกาศสอบราคาจ้ างเหมา โครงการก่ อ สร้ างทางเท้ า
ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จึงขอส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา
ให้อาเภอเมืองสมุทรปราการ และสานักงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของจังหวัด และปิด
ประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รวมถึงประกาศลงในเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา และเว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ช่วยงานพัสดุ
(นางสาวจิตรปราณี บรรณทอง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นายภราดร รอดเลี่ยม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นายประพัทธ์ ชอบสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

อนุมัติ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

ที่ สป ๗๑๔๐๒/ ว.

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งประกาศ และเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา
เรียน แจ้งท้าย
อ้างถึง หนังสือ ที่ มท. ๐๘๗๔.๗/๑๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๒. เอกสารรายการเผยแพร่การประกาศสอบราคา

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ดาเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่ อสร้ างทางเท้ า
ซอยขจรสุ ข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา . และทาการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ เดือ น สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่อ้างถึง ที่แจ้งให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
เผยแพร่เอกสารสอบราคาผ่านเว็บไซด์ของจังหวัดหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา
พร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จึงขอส่งเอกสารการประกาศสอบราคา เพื่อ ประกาศผ่านทาง
เว็บไซด์ และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

แจ้ งท้ าย
๑. นายอาเภอเมืองสมุทรปราการ
๒. บริษัท กิตติคุณวิศวกรรมการโยธา จากัด
๓. บริษัท สมุทรปราการมหานคร จากัด
๔. บริษัท บางใหญ่มหานคร จากัด
๕. บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จากัด
๖. บริษัท วงศกรก่อสร้างและทรานสปอร์ต จากัด

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวประกาศสอบราคา
เรียน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง ๑. หนังสือ ที่ สป ๐๒๑๘/๒๒๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔
๒. หนังสือ ที่ สป ๐๐๑๖.๓/ว.๓๒๘๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาส่งประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

จานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ
และวงเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก จัดทาประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซด์
ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th โดยจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยความรอบคอบ
แล้วจัดพิมพ์สาเนาบันทึกการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ฯ จานวน ๑ ฉบับ โดยส่งสาเนาดังกล่าวมาพร้อม
ประกาศฯ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวประกวดราคาจังหวัดสมุทรปราการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ขอส่งสาเนาบันทึกลงประกาศสอบราคา จานวน ๑ โครงการ
มาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งการปิดประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
เรียน นายอาเภอเมืองสมุทรปราการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๔(๑)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย สาเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ที่ สป ๗๑๔๐๒/ว.
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพัส ดุข องหน่ ว ยการบริ หารราชการส่ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๔ (๑) ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่าสิบวัน สาหรับ
การสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน สาหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่ทาการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของจังหวัด และศูนย์รวมข้อมูลข่า วสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอแล้ว ตามโครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งแบบรายงานประกาศข่าวสอบราคา ทาง Web site ของจังหวัดสมุทรปราการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. สาเนาเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. แบบรายงานการประกาศข่าวสอบราคาทาง Web site ของจังหวัดฯ
๔. รายงานผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง Web site ฯ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ทาง Web site ของจังหวัดสมุทรปราการ
และของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

แบบรายงานประกาศข่ าวสอบราคา/ประกวดราคา
ทาง WEB SIDE ของจังหวัดสมุทรปราการ
**********************************************************
๑. ชื่อหน่ วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕

๒. สอบราคา

โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา (รายละเอียด
ตามประกาศแนบท้าย)
.
ราคากลาง ๑,๑๒๕,๘๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน-)

๓. วันซื้อแบบสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบสอบราคาได้ในราคา ชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

๔. ดูสถานทีก่ ่ อสร้ างและรับฟัง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

๕. วันยื่นซองสอบราคา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ
(ชั้น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๖. วันเปิ ดซองสอบราคา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

๗. รายละเอียดอื่น ๆ

(ถ้ามี)
(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

.

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
เรียน นายอาเภอเมืองสมุทรปราการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะดาเนินการรับและเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า
ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา .โดยจะทาการรับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ .เดือน สิงหาคม .พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และทาการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ .เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

บัญชีให้ หรือขายรูปแบบรายการ
งาน

(  ) สอบราคา
(
) ประกวดราคา (
) ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(
) ซื้อ
(  ) จ้าง
โครงการ ก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา
.
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา (  ) ขาย (
) ให้
ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ .
ราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ตามประกาศ ฯ ลงวันที่
๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
.
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
ที่

ชื่อ บริษัท /ห้าง /ร้าน

ชื่อผู้จัดการหรือ
ผู้รับมอบอานาจ

ใบเสร็จรับเงิน
เล่ม

เลขที่

รวม (.............) ขาย (.............) ให้ .....................ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ......................................บาท (..................................................................)

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่
(……………………………..)

ลายมือชื่อผู้รับ
รูปแบบ

หมายเหตุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
เรื่อง ชี้สถานที่ก่อสร้าง

.
.
.

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ข้าพเจ้า นายนพดล มุสิกทอง
.
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ได้ทาการชี้สถานที่ก่อสร้างงาน โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข
หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา.ซึ่งมีผู้มาขอซื้อแบบจานวน
.ราย โดยมีผู้มาดูสถานที่กอ่ สร้างจานวน
ราย
ลาดับ
ที่

ชื่อ บริษัท /ห้าง / ร้าน

ชื่อกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้รับมอบอานาจ

ลายมือชื่อผู้ดู
สถานที่

หมายเหตุ

รายการต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้น้ีให้ถือ ปฏิบัติตามประกาศสอบราคา ที่ระบุไว้ทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้ชี้สถานที่

(นายนพดล มุสิกทอง)
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรับซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา

.
.
.

เรียน หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ได้รับซอง
เสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยขจรสุข หมู่ ๕ ตาบลแพรกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาได้มีผู้มายื่นซอง รวม
ราย ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ที่
รายชื่อผู้ยื่นซอง
จานวนซอง ลายมือชื่อผู้ยื่นซอง
หมายเหตุ

-๒ ที่

รายชื่อผู้ยื่นซอง

จานวนซอง

ลายมือชื่อผู้ยื่นซอง

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

ผู้รับซอง
(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)

วันที่
ข้างต้นนี้และได้เก็บรักษาไว้แล้ว

เวลา ๑๖.๓๐ น. ข้าพเจ้าได้รับซองสอบราคาจากเจ้าพนักงานพัสดุตามรายการ
(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบรับซองเสนอราคา
ได้รับซองเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ
อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา จาก
จานวน
เลขรับที่
/๒๕๖๐ วันที่
.เวลา
น.
(ลงชื่อ)

ผู้รับซอง
(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ช่วยงานพัสดุ

.
ซอง

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรับซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา
หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา

.
.
.
.

เรียน คณะกรรมการรับซอง
วันที่
มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พร้อมกันรับซองเสนอราคา
จ้างเหมา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา .
ได้พร้อมกันรับซองเสนอราคา จานวน ๒
ราย ดังนี้
๑. บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง
จานวน
๑
ซอง
๒. บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน
จานวน
๑
ซอง
จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)………………………........……...
(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้มอบ
ผู้รับมอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ แพหมอ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนพดล มุสิกทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสุเมธ แย้มเกษร)

บันทึกคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
วันที่

มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองเวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ
อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

ผู้เสนอราคา

วงเงิน
(บาท)

กาหนด
ส่งมอบ

ยืนราคา
(วัน)

ยื่นซอง
เวลา

หมายเหตุ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดาเนินการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองเสนอราคา
ทุกรายจากเอกสารประกอบอื่น ๆ แล้วปรากฏผล ดังนี้
๑. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารฯ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
๒. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนฯ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
๓. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันฯ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
ตามข้อมูลข้างต้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคาทั้ง
ราย
 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-๒คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓]
ข้อ ๓๕ ปรากฏว่า
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-๓จึงเห็นควร

.
.

.
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ แพหมอ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนพดล มุสิกทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสุเมธ แย้มเกษร)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
.
.

.
.
(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
.
.

.
.
(นายประพัทธ์ ชอบสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

พิจารณาแล้ ว: อนุมัติ
ไม่ อนุมัติเพราะ
(ลงชื่อ)

.
ผู้ว่าจ้าง/ผู้สั่งซื้อ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๑ ต่อ ๑๑๕
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ
อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา

.
.
.
.

เรียน นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและ
ฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกาหนดเปิดซองในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซอง
จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
เสนอราคา
๙๙๘,๐๐๐.- บาท
๒. บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จากัด
เสนอราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓]
ข้อ ๓๕ ปรากฏว่า บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
จ้ า งเหมาโครงการปรั บปรุ งลู่ วิ่ งและฝาปิ ดรางระบายน้ าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ต าบลแพรกษา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุดที่ ๙๙๘,๐๐๐.-บาท(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน บาท
ถ้วน-) ซึ่งต่ากว่าราคากลางของงานก่อสร้างที่กาหนดไว้ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
.
คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณา บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จากัด ให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากผู้เสนอ
ราคา ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคาที่สูงกว่า บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
.

/จึงเห็นควร...

- ๒จึง เห็ น ควรจ้ า งเหมา โครงการปรั บปรุ งลู่ วิ่งและฝาปิ ดรางระบายน้ าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา
หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา กับ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด และเรียกมาทาสัญญาต่อไป

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ช่วยงานพัสดุ

(นายภราดร รอดเลี่ยม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นายประพัทธ์ ชอบสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

ทราบ/อนุมัติ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

บันทึกหลักฐานการต่ อรองราคา
วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
ตามที่ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด โดย นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด กรรมการผู้จัดการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗/๓๒๖ หมู่ ๑ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอราคาต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา รายละเอียดดังนี้
โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา
จานวนเงิน
๙๓๒,๗๑๐.๒๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๖๕,๒๘๙.๗๒ บาท
รวมทั้งสิ้น
๙๙๘,๐๐๐.- บาท
โดยวิธีสอบราคา ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท
(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้าง
 ขอยืนราคาเดิม
 ยินยอมลดราคาลง คงเหลือ
บาท
(
)
ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่กล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอราคา
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ แพหมอ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนพดล มุสิกทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสุเมธ แย้มเกษร)

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ซ.นาคดี ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ให้ไปดาเนินการทาสัญญาจ้าง
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
ตามที่ท่านได้ยื่นซองเสนอราคาตาม โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ
อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้พิจารณาให้ท่านเป็นผู้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
จึงขอให้ท่านนาหลักประกันเป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือ เงินสด อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นจานวนเงิน
๔๙,๙๐๐-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ไปดาเนินการทาสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
ภายใน ๗ วันทาการ หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ขอสงวนสิทธิ์ปฏิบัติ
ตามประกาศต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

งานพัสดุ กองคลัง
โทร. ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐๒-๑๗๔-๓๐๐๐

สัญญาจ้ าง
สัญญาเลขที่ ๑๐ /๒๕๖๐
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ .
ตาบล/แขวง แพรกษา
อาเภอ/เขต
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
.
เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา .โดย นายอิม แพหมอ
ต าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแพรกษา .ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ใ นสั ญ ญาเรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง”
ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ
บริษัท รัตนากร (2007)การช่าง จากัด .ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
สมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ .สานักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๓๒๖ หมู่ ๑ ตรอก/ซอย - .
ถนน - . ตาบล/แขวง เทพารักษ์ อาเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ โดย นายอนุสรณ์ ศรีสุวรรณ์
หรือ นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ .ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๑๕๕๔๘๐๑๑๐๔๘..
(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ - ) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ จ้างทางาน โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิ ดรางระบายน้าใน
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยปรับปรุงลู่วิ่งเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร
กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๗ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้า คสล.
หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว รวม ๕๙๔ เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา .ตาบล/แขวง แพรกษา
อาเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุ ทรปราการ . ตามข้อ กาหนดและเงื่อ นไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้
ข้ อ ๒ เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป
จานวน
๕__ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา
จานวน
๑
หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
จานวน
๑
หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายโครงการ
จานวน
หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองและเอกสารประกอบ จานวน
๒๑ หน้า
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

/ความใด...

-๒ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้ อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสั ญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่ มที่ เลขที่
.
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวนเงิน ๔๙,๙๐๐.-บาท (-สี่ หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน-) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว
ข้ อ ๔ ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงิน จานวน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-เก้ าแสนเก้ าหมื่น
แปดพันบาทถ้ วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน ๖๕,๒๘๙.๗๒ บาท (-หกหมื่นห้ าพันสองร้ อยแปดสิ บเก้ าบาท
เจ็ดสิ บสองสตางค์ ) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกาหนด
การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน
บาท (
) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
.ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน.
งวดสุ ดท้ าย เป็นจานวนเงิน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-เก้ าแสนเก้ าหมื่นแปดพันบาทถ้ วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา (ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งทาสถานที่กอ่ สร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘
ข้ อ ๕ กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิ ทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสั ญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และต้องทางานให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางาน
ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริ ษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอานาจจาก ผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางาน ของผู้รับจ้างให้ลุลวงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน
(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน
(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

/ข้อ ๖....

-๓-

ข้ อ ๖ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่ องของงานจ้ าง
เมื่องานแล้วเสร็ จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายงานจากผู้รับจ้างหรือ จากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกาหนด
๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความ
บกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง
หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อ ยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้
ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้ อ ๗ การจ้ างช่ วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว
นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใน
ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงนั้นทุกประการ
ข้ อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และในระหว่าง
ทางานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทน
ได้รับมอบอานาจจากผู้รับจ้าง คาสั่งหรือคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอานาจนั้น
ให้ถือว่าเป็นคาสั่งหรือคาแนะนาที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทาเป็นหนังสือ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบหมายอานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้ อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอัน
เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้าง
เอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดชอบในกรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

/ข้อ ๑๐...

-๔ข้ อ ๑๐ การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกาหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลง
หรือทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทางานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิด
จากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้ อ ๑๑ การตรวจงานจ้ าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทางานของ
ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือ บริษัทที่ปรึกษานั้น มีอานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ที่กาลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทาให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้ อ ๑๒ แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับ
จ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ ว่าจ้างแต่งตั้ง
เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้ อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอานาจ
ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษา มีอานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทาการ
ออกไปมิได้
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน
(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน
(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
/ข้อ ๑๔...
-๕-

ข้ อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงาน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูป และข้อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทาให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ให้กาหนดใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนามาใช้สาหรับ
งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่ จะกาหนดอัตราหรือ ราคา รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ ได้ ผู้ ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตั ว
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้ างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการตามข้อ ๑๙ ดังต่อไปได้
ข้ อ ๑๕ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงิน วันละ ๙๙๘.- บาท และจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้ างเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง
ผู้รับจ้างเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญา
ได้อีกด้วย
ข้ อ ๑๖ สิ ทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสั ญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อ จนแล้ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทางานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่อ งใช้ในการก่อ สร้างสิ่งที่ก่อ สร้างขึ้นชั่วคราวสาหรับงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลัก ประกันการปฏิบัติงาน
และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
/ข้อ ๑๗....

-

๖-

ข้ อ ๑๗ การกาหนดค่าเสี ยหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้ อ ๑๘ การทาบริเวณก่ อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ในการทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างเมื่อทางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทางานจ้าง รวมทั้งวัสดุ
ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ใน
สภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที
ข้ อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อ กาหนดแห่งสัญญานี้หรือ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อ โต้แย้งหรือข้อ พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อ
พิจารณาชี้ขาด
๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับ ข้อ
พิพาทให้กระทาโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทาหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับ
ข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนดั งกล่ าวไม่ สามารถประนีป ระนอมระงั บข้ อ พิพ าทนั้น ได้ ให้ อ นุญ าโตตุ ล าการทั้ ง สองคนร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการ ผู้ชี้ขาดภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณา
ระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทาในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดาเนินกระบวนการพิจารณา
๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
/๑๙.๔ คาชี้แจง...

-๗๑๙.๔ คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา
๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาฝ่ า ยละครึ่ ง ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการคนเดี ย วหรื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการผู้ ชี้ ข าด ให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ อนุ ญ าโตตุ ล าการผู้ ชี้ ข าดเป็ น ผู้ ก าหนดภาระค่ า ธรรมเนี ย ม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสั ญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไดสละสิทธิ์เรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิ ดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๒๑ การใช้ เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเอง หรือ นาเข้ามาโดยผ่าน
ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือที่อื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อื่นได้ ทั้งนี้ไ ม่ว่าการสั่งหรือ สั่งซื้อ สิ่งของดังกล่าวจาก
ต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ , หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

พยาน
(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
/ในกรณี...

-๘ในกรณีส่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือ
ไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่
จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้ อ ๒๒ มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง
จานวน - คน
.
๒๒.๒ ช่างโยธา
จานวน - คน
.
๒๒.๓ สถาปัตยกรรม
จานวน - คน
.
๒๒.๔ เทคนิคสถาปัตยกรรม จานวน - คน
.
๒๒.๕ ช่างสารวจ
จานวน - คน
.
ผู้รับ จ้างจะต้ องจัดท าบัญ ชีแสดงจานวนช่ างทั้ งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่ างและระดับ ช่า ง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นามาแสดงพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทางานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(ลงชื่อ)

พยาน

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ ายสั ญญาจ้ าง เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผนวก ๔
แบบป้ ายโครงการ

เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ าง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้ าง

( นายอิม แพหมอ )
นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้ าง
(นางสาวสุกัลญา อ่ อนสะอาด)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(น.ส.เปรมฤดี อยู่คง)
หัวหน้ าฝ่ ายบริหารทั่วไป

(จ.อ.จิรชาติ เพชรัตน์ )
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

เรื่อง แจ้งให้เริ่มดาเนินการตามโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒
ตาบลแพรกษา
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
อ้างถึง สัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เลขที่ ๑๐/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ตกลงจ้าง บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
โดย นางสาวสุกัลญา อ่อนสะอาด ดาเนินการตาม โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ
อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยวิธี ส อบราคา เป็น เงิน ทั้ง สิ้น ๙๙๘,๐๐๐.-บาท(-เก้า แสนเก้า หมื่น
แปดพัน บาทถ้ วน-) ตามสั ญญาจ้า งเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวั นที่ ๑๐ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ วั นเริ่ มงานวัน ที่ ๑๑ .
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กาหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จึงขอแจ้งให้ท่านดาเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น
ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
ที่
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

.

เรื่อง ส่งสาเนาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒
ตาบลแพรกษา
.

.
.

เรียน นายประพัทธ์ ชอบสอน , ดร.บรรพต เมฆนิติกุล, นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ , นายนพดล มุสิกทอง
ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ดาเนินการสอบราคา โครงการปรับปรุงลู่
วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา และได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และควบคุมงาน เพื่อดาเนินการตรวจรับการจ้างและควบคุมงาน โครงการดังกล่าว ตามคาสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแพรกษา ที่ ๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
งานพัสดุ กองคลัง จึงขอส่งสาเนาสัญญาซื้อขาย และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ มาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ช่วยงานพัสดุ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
รับทราบ
๑. นายประพัทธ์ ชอบสอน
๒. ดร.บรรพต เมฆนิติกุล
๓. นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ
๔. นายนพดล มุสิกทอง

.
.
.
.

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการปิดประกาศสาเนาสัญญาจ้าง
เรียน นายอาเภอเมืองสมุทรปราการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ทาสัญญาจ้าง จานวน ๑ โครงการ ดังนี้โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง
และฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บัดนี้ องค์การบริ หารส่วนตาบลแพรกษา ได้ดาเนินการปิดประกาศสาเนาสัญญาจ้าง จานวน ๑
โครงการ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งสาเนาสัญญาจ้าง
เรียน สรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

จานวน ๑ ชุด

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ของหน่ว ยการบริ หารราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๘ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้อ งถิ่นส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญา
หรือข้อตกลง นั้น
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลแพรกษา ได้ ท าสั ญญาจ้ างตาม โครงการปรั บปรุ งลู่ วิ่ งและฝาปิ ดรางระบายน้ าใน
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๐๐๐.- บาท(-หนึ่งล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
จึงขอส่งสาเนาสัญญาจ้าง จานวน ๑ ชุด ให้สรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งสาเนาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ ชุด
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ของหน่ว ยการบริ หารราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๘ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้อ งถิ่นส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และสรรพากรจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทาสัญญา
หรือข้อตกลง นั้น
องค์การบริห ารส่ว นตาบลแพรกษา ได้ท าสัญญาจ้างตาม โครงการปรับปรุงลู่ วิ่งและฝาปิ ดรางระบายน้าใน
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๐๐๐.- บาท(-หนึ่งล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
จึงขอส่งสาเนาสัญญาจ้าง จานวน ๑ ชุด ให้กลุ่มตรวจสอบจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

กองคลัง
โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐-๒๑๗๔-๓๐๐๐

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
ที่ สป ๗๑๔๐๒/
วันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒
ตาบลแพรกษา
.

.
.
.

เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตามที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลแพรกษา ได้ แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ตาม โครงการ
ปรับปรุงลู่ วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยปรับปรุงลู่ วิ่งเป็นผิ ว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๗ ตารางเมตร
และปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว รวม ๕๙๔ เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด
อบต.แพรกษา
บัดนี้ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด ผู้รับจ้าง ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
เรียบร้อย และได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
.
จึงเรียนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไปตรวจรับงานดังกล่าว เมื่อถูกต้องแล้วให้รายงานผลให้ทราบ
เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
- ทราบ
- นัดตรวจงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประพัทธ์ ชอบสอน)

(ดร.บรรพต เมฆนิติกุล)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ)

ที่ สป ๗๑๔๐๒/

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ก่อสร้าง บูรณะและ
บารุงรักษาทางและสะพาน
เรียน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/(คกก.๔.๒) ๑๑๐๒๖
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙
ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔.๒ (ฝ่ายกฎหมายฯ) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๔๙ มีมติให้ส่งเรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ก่อสร้าง บูรณะ และบารุงรักษาทางและสะพานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และความเห็นของทุกฝ่ายให้
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (กกถ.) พิ จ ารณาให้ ความเห็ นก่ อ นน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีซึ่ง กกฐ. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติ
เห็นชอบมาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๙ ข้อ และให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รับไปดาเนินการตามมาตรการที่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด ตามมาตรการที่ ๖ เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจการจ้าง ในกรณีที่ว่าเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แจ้ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเขต ๓ หลังจากการส่งมอบงานไม่เกิน ๗ วันทาการ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ขอรายงานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ตามโครงการปรั บปรุงลู่ วิ่ งและฝาปิ ดรางระบายน้ าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ต าบลแพรกษา
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดาเนินการตรวจ
การจ้างโดยพร้อมเพรี ยงกันในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
แพรกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการตรวจรับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
กองคลัง
โทร. ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐๒-๑๗๔-๓๐๐๐

ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่อง การประชาสั มพันธ์ กาหนดวัน เวลา ตรวจรับงานโครงการปรั บปรุงลู่วิ่ง
และฝาปิ ดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา
-------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ทาสัญญาจ้างเหมากับ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด
ตามโครงการปรับปรุงลู่วิ่งและฝาปิดรางระบายน้าในสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา วงเงินก่อสร้าง
๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กาหนดระยะเวลาดาเนินงาน ๙๐ วัน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงาน และองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้นัดคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างให้มาทาการตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดาเนินการ
ก่อสร้างดังกล่าว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

ใบตรวจรับงานจ้ าง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
คณะกรรมการได้ พ ร้ อ มกั น ตรวจรั บ งานจ้ า ง โครงการปรั บปรุ งลู่ วิ่ งและฝาปิ ดรางระบายน้ าใน
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยปรับปรุงลู่วิ่งเป็นผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร
กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๗ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้า คสล.
หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว รวม ๕๙๔ เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา .
บัดนี้ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด ผู้รับจ้าง ได้ทางานจ้างดังกล่าว โดยปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามใบส่งมอบงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐
คณะกรรมการได้พร้อมกันทาการตรวจรับเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมควรเบิกจ่า ยเงินเป็น เงิ นจานวน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
ให้แก่ ผู้รับจ้างต่อไป
(ลงชื่อ)

ตาแหน่ง ปลัด อบต.แพรกษา ประธานกรรมการ
(นายประพัทธ์ ชอบสอน)

(ลงชื่อ)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
(ดร.บรรพต เมฆนิติกุล)

(ลงชื่อ)

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
(นางสาวทัศนา เลี้ยงรัก)
ช่วยงานพัสดุ

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายประพัทธ์ ชอบสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นายภราดร รอดเลี่ยม)
รองปลัด อบต.แพรกษา
อนุมัติ

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

พฤษภาคม ๒๕๖๐

.
.
.

เรียน ผู้อานวยการกองช่าง
กองคลั ง ได้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ตามโครงการปรั บปรุ งลู่ วิ่ งและฝาปิ ดรางระบายน้ าใน
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา จานวนเงิน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท(-เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
ซึ่ง บริ ษัท รั ตนากร (2007) การช่ าง จ ากัด ผู้รับ จ้า ง ได้ ดาเนิน การเสร็จ เรีย บร้ อ ยตามสัญ ญาจ้ างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ทาการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งเอกสารมาเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จากัด ต่อไป

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง

ทราบ

(ดร.บรรพต เมฆนิติกุล)
ผู้อานวยการกองช่าง

