ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมูท่ ี่ 3
ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน
สายแยกจากถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียดดังนี้ โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 โดยการถมดินปนหินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินปนหินจํานวน 2,160.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมถมหินผุ
(ขาวเทา) ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินผุ
(ขาวเทา) จํานวน 183.60 ลบ.ม.(แน่น) เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบร้อย ช่วงที่ 2 โดยการถมดินปนหินขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณ ดินปนหินจํานวน 69.00 ลบ.
ม.(แน่น) พร้อมถมหินผุ(ขาวเทา) ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร ปริมาณหินผุ (ขาวเทา) จํานวน 10.25 ลบ.ม.(แน่น) และทําการฝังท่อ ระบายน้ํา คสล.ชั้น 3
มอก.128/2528 ขนาดเส้นศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อด้วย
ปูนทราย เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้ายแยกเป็นป้ายขณะดําเนินงาน
และป้ายถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มี ผ ลงานก่ อ สร้ า งประเภทเดี ย วกั น ในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของราคาวงเงิ น
งบประมาณ จํานวน 373,000.00 บาท
4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตาม
รายละเอียดแนบท้าย
กําหนดดูสถานที่ ในวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 11.30
น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2559 เวลา 11.35 น. เป็นต้นไป ณ. ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่
ก่อสร้างแล้ว และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้
/กําหนดยื่น....

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 8 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ และในวันที่ 25 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2559 ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ได้ที่ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ระหว่างวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 8 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 07729-2916 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ และทางเวปไซต์ www.bangbaimai.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
(นายจําลอง เมืองราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3
ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
746,000.00
บาท
3. ลั ก ษณะงานโดยสั ง เขป ช่ ว งที่ 1 ถมดิ น ปนหิ น ยกระดั บ ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร ระยะทาง
360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ประมาณดินปนหิน 2,160.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมถมหินผุ
(ขาวเทา) ปริมาณหินผุ(ขาวเทา) 183.60 ลบ.ม.(แน่น) เกรดเกลี่ยบดอัด, ช่วงที่ 2 ถมดินปนหินขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินปนหิน 69.00 ลบ.ม.(แน่น)
พร้อมถมหินผุ(ขาวเทา) ปริมาณหินผุ(ขาวเทา) 10.25 ลบ.ม. (แน่น) และฝั่งท่อระบายน้ํา คสล. ชั้น 3
มอก. 128/2528 ขนาดเส้นศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ท่อน ยาแนวรอต่อด้วย
ปูนทรายเรียบร้อย
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 746,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
5.2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5.3 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
ปลัด อบต.บางใบไม้
ประธานกรรมการ
6.2 นายชัยรัตน์ เรืองเวชวิทยา
ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ
6.3 นายหาญณรงค์ จันทร์แจ่มใส นายช่างโยธา
กรรมการ
6.4 นายสุขเกษม อยู่สุข
ประชาคมหมูบ่ ้าน
กรรมการ
6.5 นายยุทธนา แก้วกัญญาติ
ประชาคมหมูบ่ ้าน
กรรมการ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/2559
โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนร่วมพัฒนา
หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
……………………………..
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3
ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 โดยการ
ถมดินปนหินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินปน
หินจํานวน 2,160.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมถมหินผุ(ขาวเทา) ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินผุ(ขาวเทา) จํานวน 183.60 ลบ.ม.(แน่น) เกรดเกลี่ยบด
อัดเรียบร้อย ช่วงที่ 2 โดยการถมดินปนหินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.60 เมตร ปริมาณ ดินปนหินจํานวน 69.00 ลบ.ม.(แน่น) พร้อมถมหินผุ(ขาวเทา) ผิวจราจรขนาดกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินผุ (ขาวเทา) จํานวน 10.25 ลบ.
ม.(แน่น) และทําการฝังท่อ ระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 มอก.128/2528 ขนาดเส้นศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 2 ป้ายแยกเป็นป้ายขณะดําเนินงานและป้ายถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ……………………………………………….
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียว
กันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 373,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง

มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุก
แห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิด
ซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ 3/2559” โดยยื่น โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ในระหว่างวันที่ 24 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้ และในวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.
2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ควบถ้วนตามข้อ 3
หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย
ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชือ่ ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
คําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.2 เช็คทีธ่ นาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทที่ ํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงิน ทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ แจ้งเวียนให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ใช้ ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตาม
ข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
เป็ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ป ฏิ บั ติ ง า น ………………………..……………………………………………………………………ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ภายใน………………………วัน
งวดที่ 2
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน…………….……ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน
งวดที่ 3
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน….……………..ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน

งวดที่ 4
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน…….……….ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้ง
หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
- เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิ ธิ เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1 ) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
11.1 ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา จํานวน 1 คน
11.2 ………………………………………………….
11.3 ………………………………………………….
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

