ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
…………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล ทองหลาง มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริม จานวน 9 โครงการ และก่อสร้างรางระบายน้า คอนกรีต จานวน 1 โครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนายจันทร์ ถึง
โรงเรียนวัดเหมสูง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 272,800.- บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 (สายต่อจากเส้นเดิม ถึง สวน
นายเนื่อง พืชทองหลาง ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยก ว่า 412 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง
203,900.-บาท (สองแสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต่า หมู่ที่ 3 (ถนนสายเหมต่า ถึง เหมสูง ) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 427,000 .- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลาง หมู่ที่ 4 (สายต่อจากหมู่บ้าน ถึง แยก
ประปา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
511.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 253 ,000 .-บาท (สอง
แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
/5. โครงการก่อสร้าง.......

-25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 325
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 160,500.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ 6 (สายต่อจากเส้นเดิม ถึง ถนน
สาย 226) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 424 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 209,800.- บาท (สอง
แสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
7. โครงการก่อสร้างร างระบายน้าคอนกรีต บ้านหนองมโนรมย์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.90 เมตร
ยาว 650 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 65 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม หมู่ที่ 8
ช่วงที่ 1 จากบ้านนางหมั่น – สามแยก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 จากสามแยก – ถนนสาย 226 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างขนาดพื้นที่ 5.65 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 605.65 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทองหลางกาหนด ราคากลาง 388,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม หมู่ที่ 9
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 279 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 7 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทองหลางกาหนด ราคากลาง 419,500.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
/10. โครงการก่อสร้าง.......

-310. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมราษฎร์ หมู่ที่ 10 (สายจากบ้านนายสมนึก ถึง
ทางเข้าวัด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 85 ท่อน และบ่อพัก ค .ส.ล.
จานวน 5 จุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลทองหลางกาหนด ราคากลาง 306,000.- บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่อหารส่
งค์กวารบริ
นตาบล
ทองหลางหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง และในวันที่ 8
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอจักราช) และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9
เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอจักราช)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลทองหลาง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ .ศ. 2557 ถึง วันที่
4 เมษายน พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tonglang.go.th และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4439-9989 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายสุระศักดิ์ พูนศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 13/2557
การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1
ตาบลทองหลาง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง ลงวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
………………………………
องค์การบริหารส่วนตา บลทองหลาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมสูง หมู่ที่ 1 ตาบลทองหลาง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายจากบ้านนายจันทร์ ถึง โรงเรียนวัดเหมสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 525.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน
1 จุด 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดเ ป็นไปตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตาบล ทองหลางกาหนด ราคากลาง 272,800.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบ รูป รายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 ……………………………………………..
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม กันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
2.4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์รส่กวารบริ
น หา
ตาบลทองหลาง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
/3.2 หนังสือมอบอานาจ……....
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3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกาหนด
ผลงานตาม ข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน30 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธา น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่
13/2557” โดยยื่นโดยตร งต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มีน าคม พ.ศ. 2557
ถึง วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ทองหลาง และในวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(ที่ว่าการอาเภอจักราช )
/เมื่อพ้นกาหนด..........
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ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการ
อาเภอจักราช)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมี การสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
/ในกรณีที่ผู้เสนอราคา………
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลัก
ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคาร
ที่
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสืค้อาประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท )
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……….…-…..………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..........................………………………………………………-...…………………………..……………………………………………………
ให้แล้วเสร็จภายใน……………-…………..วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……….…-…..………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..........................………………………………………………-...…………………………..……………………………………………………
ให้แล้วเสร็จภายใน……………-…………..วัน
/งวดที่ 3..........
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..........................………………………………………………-...…………………………..……………………………………………………
ให้แล้วเสร็จภายใน……………-…………..วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……….…-…..………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..........................………………………………………………-...…………………………..……………………………………………………
ให้แล้วเสร็จภายใน……………-…………..วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ

0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะ –
กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
/(2) จัดการให้สิ่งของ………..
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(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้ อกาหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะ
ต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตรา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
11.1 ช่างก่อสร้าง จานวน 1 คน
11.2 ช่างโยธา
จานวน 1 คน
11.3 ………………………………………………………………
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้ รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

