ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5
ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
…………………………..………………………….……………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง รายละเอียดพัสดุดังนี้
1.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง
ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร
ปริมาณงาน
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร
2.พรอมติดตั้งป.ายโครงการ จํานวน 2 ป.าย คือ
2.1 ป.ายระหวางดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกอสรางและ
อีกไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ
2.2 ป.ายหลังการกอสรางแลวเสร็จติดตั้งแผนป.ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานกอสราง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คลองหรัง กําหนด (แบบแปลนที่ 41/2558 ลงวันที่
6
สิงหาคม 2558 และเอกสารสวนหนึ่งของแบบ )
ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้ คือ 630,000.- บาท (เงินหกแสนสามหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

1. ผูเสนอราคาตองเป:นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป:นผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2. ผูเสนอราคาตองไมเป:นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคามีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. ผูเสนอราคาจะตองเป:นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 315,000.- บาท ในสัญญาเดียว และเป:นผลงานที่เป:นคูสัญญา
โดยตรงกับ สวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป:นราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชื่อถือ
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป:นผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเลคทรอนิกส (E-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป:นเงินสดก็ได
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กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ณ สวนโยธา อบต.คลองหรัง และกําหนดรับฟYงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากผูซื้อ
เอกสารไมมาตามวันและเวลาดังกลาว จะถือวาผูซื้อเอกสารสอบราคาไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และ
ปYญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปYญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดตอองคการบริหารสวน
ตําบลคลองหรังไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคาไดที่เจาหนาที่รับซองเสนอราคาตั้งแต วันที่ 11 ธันวาคม
2558

ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันเวลาราชการ งานพัสดุ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง หรือกําหนดยื่นซองทางไปรษณีย ตั้งแตวันที่ ......11.....
ธันวาคม .....2558.....ถึงวันที่......24.....ธันวาคม.....2558.....
ทั้งนี้ การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย ใหลงทะเบียนและจะตองสงถึงเจาหนาที่พัสดุ
ภายใน
วันที่....11....ธันวาคม......2558 ถึงวันที่.....24.....ธันวาคม....2558....ในวันและเวลาราชการเทานั้น โดยจะ
ถือวัน
เวลาที่ อบต.ลงรับจากไปรษณียเป:นเวลารับซอง และสามารถยื่นซองดวยตนเองในวันสุดทาย วันที่.....25.....
ธันวาคม 2558 ณ ศูนยขอมูลการซื้อการจางของ อบต.ระดับอําเภอ (สํานักงานทองถิ่นอําเภอนา
หมอมที่วาการอําเภอนาหมอม ชั้น 2) เวลา.......08.30...น. ถึงวันที่....16.30......น......และกําหนดเป[ด
ซองสอบราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เป:นตนไป ณ. ศูนยขอมูลการ
ซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ (สํานักงานทองถิ่นอําเภอนาหมอม ที่วาการอําเภอนาหมอม ชั้น 2)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท ไดที่ องคการบริหารสวน
ตําบลคลองหรัง ระหวางวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท หมายเลข 074 - 383771
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด
www.Khlongrhang.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 11

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นายบํารุง พรหมเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 1 /2559
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล

หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง ลงวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
**********************************************************************************
****
องคการบริหารสวนตําบลคลองหรังซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”

มี

ความ
ประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง
รายละเอียดพัสดุ ดังนี้
1.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล หมูที่ 5 ตําบลคลองหรัง
ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร
ปริมาณงาน
1.ถนน คสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร
2.พรอมติดตั้งป.ายโครงการ จํานวน 2 ป.าย คือ

2.1 ป.ายระหวางดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกอสรางและ
อีกไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ
2.2 ป.ายหลังการกอสรางแลวเสร็จติดตั้งแผนป.ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานกอสราง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คลองหรัง กําหนด (แบบแปลนที่ 41/2558 ลงวันที่
6
สิงหาคม 2558 และเอกสารสวนหนึ่งของแบบ )
ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้ คือ 630,000.- บาท (เงินหกแสนสามหมื่นบาทถวน)
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา)
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 รายละเอียดบัญชีแสดงลักษณะและปริมาณงาน
1.6 บทนิยาม
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเป:นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป:นผูถูกแจงเวียนชื่อผู
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2. ผูเสนอราคาตองไมเป:นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคามีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. ผูเสนอราคาจะตองเป:นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 315,000.- บาท ในสัญญาเดียวและเป:นผลงานที่เป:นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป:นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลเชื่อถือ
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4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป:นผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเลคทรอนิกส (E-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป:นเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอ ราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถา
มี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งป[ดอากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.3 )
3.4 ใบเสนอราคา และบัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ คาแรง งานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น และจะตอง กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป:นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป:นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา

120 วัน นับแตวันเป[ดซอง

สอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ป[ดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง
คณะกรรมการ

ประธาน

เปOดซองสอบราคา…..โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559 โดย
ยื่น
โดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาเสนอราคาตั้งแต วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม
2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันเวลาราชการ งานพัสดุ สวนการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง หรือกําหนดยื่นซองทางไปรษณีย ตั้งแตวันที่....11.....ธันวาคม.......
2558.....
ถึงวันที่.....24....ธันวาคม...2558...หรือศูนยขอมูลการซื้อการจางของ อบต.ระดับอําเภอ (สํานักงานทองถิ่น
อําเภอ
นาหมอมที่วาการอําเภอนาหมอม ชั้น 2) ในวันที่...25....ธันวาคม...2558...เวลา...08.30...น.ถึงเวลา...
16.30..น.และกําหนดเป[ดซองสอบราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น.เป:นตน
ไป ณ. ศูนยขอมูลการซื้อหรือการจางของอบต. ระดับอําเภอ (สํานักงานทองถิ่นอําเภอนาหมอมที่วาการ
อําเภอนาหมอม ชั้น 2)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปOด
ซองสอบราคาจะเปOดซองราคาในวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น.
เปQนตนไป ณ. ศู น ยขอมู ล การซื้ อหรื อ การจางของอบต. ระดั บ อํา เภอ (สํา นั ก งานทองถิ่ น อํา เภอนา
หมอมที่ ว าการอํา เภอนาหมอมชั้ น 2)
5.หลักเกณฑ และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูก
ตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการเป[ดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป:นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเป:นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป:นสาระสําคัญหรือมีผล
ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา หรือองค
การบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป:นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป:นเด็ดขาด ผูเสนอจะเรียก
รองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ
ผูเสนอราคาเสมือนเป:นผูทิ้งงานหากมีเหตุผลที่เชื่อ ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสม

ยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเป:นที่รับฟYง
ไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญ ญาจางตามแบบสัญ ญาดังระบุ ในขอ 1.3 กั บ องคการบริห าร
สวนตําบลภาย ใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป:นจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป:นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนในสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
กอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)

(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน องคการบริหารสวนตําบลคลองหรังจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป:น งวด
เดียว
(งวดสุดทาย) จายเงิน 100% ของราคาคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย ตาม
สัญญา รวมทั้งสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ
แตไมต่ํา กวา
จาง

100.-

0.25

ของคาจางตามสัญญาตอวัน

บาท และจะตองชํา ระคาใชจายในการควบคุ มงานในเมื่ อผู วาจางตอง

ผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเป:นจํานวนเงินวันละ

250.-

บาท (เงินสองรอยหาสิบบาทถวน) นับถัดจาก

วันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง
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9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป:นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา…2…ปb
…-.…เดือน
- ปb นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิ นคาจางสํา หรับ งานครั้ งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําปb 2558 ซึ่งได
กัน เงิน
ไวแลวจํานวน 650,000.- บาท การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
อนุมัติเงินคากอสราง จากเงินงบประมาณประจํา ปb 2558 แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป:นผูรับจาง และได
ตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และ

ของนั้ น ตองนํา เขามาโดยทางเรื อ ในเสนทางที่ มี เ รื อไทยเดิ น อยู และสามารถใหบริ ก ารรั บ ขนไดตาม
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเป:นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ งหรื อนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานั กงานคณะกรรมการ
สงเสริ มการ พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป:น
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตาง
ประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป:นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3)

ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภาย

ในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป:นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบ
สัญญาใหเป:นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตราฐานฝWมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายไดใหเป:นผูรับจาง และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝbมือชางจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ป.ว.ช.
ป.ว.ส. และป.ว.ท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 ปวส.

ชางกอสราง

จํานวน

1

คน

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง

วันที่

11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ........จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนุกูล.....หมูที่ 5...........
/หนวยงานเจาของโครงการ............สวนโยธา.....................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร.............650,000.-......................................บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป…………ถนนกวาง........5.00 เมตร........หนาเฉลี่ย……..0.15........เมตร........
ระยะทาง...200.00 เมตร…………….……………………….
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่.......2.......พฤศจิกายน.....2558.......เป:นเงิน.......630,000.-........บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง……โครงการกอสรางถนน..คสล.สายนิ่มนุกูล หมูที่ 5
ตําบลคลองหรัง……………………………………………..
5.1………งานดิน……………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2……งานรองพื้นทางและทรายรองใตผิวคอนกรีต………………………..……………………………………..
5.3…งานไหลทาง…………………………………………………………………..………………………………………..
5.4……งานป.ายประชาสัมพันธ……………………………………………………………………………..
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายธีรศักดิ์ แสงทอง ตําแหนง ปลัด อบต.
เป:นประธานกรรมาร
6.2 นายวิสูตร กาญจนะพิน ตําแหนง รองปลัด
เป:นกรรมการ
6.3 นางใจยา อิสโรวงศ ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เป:นกรรมการ

