ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
---------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามรายการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดอา
มานี หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 161,800.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านกอรี
หมูท่ ี่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอีย ดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 497,400.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูดอ
หมู่ที่ 8 บ้านราญอ ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 163.00
เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 372,000.-บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นสองพันบาทถ้วน)
/โครงการที่ 4…..

-2โครงการที่ 4 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง (สายโคกบลูรู) หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกกะเปาะ
ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีเนื้อที่ 4,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กาหนด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 500,900.-บาท (ห้าแสน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่าสัญญาละ 50% ของราคากลางที่กาหนด แต่ละโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้
4. ผู้ เ สนอราคาต้ องไม่ เ ป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ณ วั น
ประกาศสบราคาหรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีสัญญาค้างงานเดิมกับจังหวัด ซึ่งงาน
นั้นครบกาหนดเวลาตามสัญญาแล้ว และไม่สามารถดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา 3 โครงการขึ้น
ไป
6. ผู้เสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับองค์บริหารส่วนตาบล
แล้วจะเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่ามีการกระทาดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ตาบลในฐานะผูว้ ่าจ้างจะใช้สทิ ธิดาเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30น.
ถึงเวลา 11.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นาไปยั ง
สถานที่ก่อสร้างโดยผู้ดูสถานที่ก่อสร้างจะต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นถือว่ารู้สภาพพืน้ ที่และรายละเอียดต่าง ๆ ดีแล้ว จะนาขึน้ มาเป็นข้อโต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการ
/ทางาน.....

-3ทางานในภายหลังมิได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน้ และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14
มิถุนายน 2560 เวลา 11.30น.
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ /จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และกาหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน
โครงการที่ 1 ,โครงการที่ 2 เวลา 11.00 น. โครงการที่ 3 เวลา 13.00 น. และโครงการที่
4 เวลา 14.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาท
ถ้วน) ได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน กองคลัง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน
2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือ ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์
0-7354-5020 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 01/2560
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
---------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามรายการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดอา
มานี หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 161,800.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านกอรี
หมูท่ ี่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอีย ดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 497,400.-บาท
(สีแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูดอ
หมู่ที่ 8 บ้านราญอ ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 163.00
เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 372,000.-บาท (สาม
แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
/โครงการที่ 4…..

-2โครงการที่ 4 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง (สายโคกบลูรู) หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกกะเปาะ
ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีเนื้อที่ 4,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กาหนด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 500,900.-บาท (ห้าแสน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงานหรือใบแจ้งปริมาณ
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีแสดงรายการเอกสาร
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มปี ระโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางหรือการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 บัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 งวดเงินงวดงาน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอานาจรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้
ถูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/2.3…..

-32.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันและสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่นอ้ ยกว่าสัญญาละ.....-........(ดังรายละเอียดแนบท้าย)
และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.5 ต้องไม่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มสี ัญญาค้างงานเดิมกับ
จังหวัด ซึ่งงานนั้นครบกาหนดเวลาตามสัญญาแล้ว และไม่สามารถดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา
3 โครงการขึน้ ไป
2.6 ผูเ้ สนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับองค์การ
บริหารส่วนตาบลแล้ว จะเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้วา่ จ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่ามีการกระทาดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผูว้ ่าจ้าง จะใช้สทิ ธิดาเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
3. หลักฐานการเสนอราคา
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/(2)…..

-4(2) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิ
บุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้า
มี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รว่ มค้า และในกรณีที่
ผูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้
เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข้อ 2.3)
(3) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นซองพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2)

/4……

-54. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนีร้ าคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวอักษรเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า

-

วัน (ดังรายละเอียด

แนบท้าย) นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคา จะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน – วัน
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนตาบล
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูว่าร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
/4.5…..

-64.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ให้ระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่ 01/2560 โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ /การจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ระดับอาเภอตากใบ ที่ว่าการอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อพ้น
กาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผูเ้ สนอราคาที่มคี ุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคานี้ ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ /การจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับอาเภอตากใบ ที่ว่าการอาเภอตากใบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.
เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 45 แล้ว
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขจากเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ จังหวัด เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
/(1)……

-7(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนี้ในบัญชีผู้ซือ้ เอกสารสอบราคา
หรือหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบ
ราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือผลทาให้เปิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิ์ให้ผู้เสนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา

/ในกรณี.....

-8ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายไม่ได้ว่าอาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผเู้ สนอราคานั้นชีแ้ จง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์
หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน”โดย
เป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้า
ประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/7. ค่าจ้าง.....

-97. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น

1

งวด (ดัง

รายละเอียดแนบท้าย)
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบหมาย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนีจ้ ่ายจากเงิน..............-..............(ดัง
รายละเอียดแนบท้าย)
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างสั่งซือ้ ของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐบาลว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
/(2).....

-10(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างงานตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผผู้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากคณะกรรมการกาหนดมารฐานและทดสอบ
ฝีมอื แรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูม้ ี
วุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1 ปวช.ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
/12. การปฏิบัติ.....

-1112. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ระเบียบกาหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน

5 มิถุนายน 2560

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดอามานี หมูท่ ี่ 1
บ้านปูยู ต้าบลเกาะสะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก้าหนด
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย จะจ่ายเงิน 100% เมื่อผูร้ ับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน
90 วัน)
1. งานดินขุด (ตามแบบก้าหนด)
2. งานลงทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย
3. งานผูกเหล็ก
4. งานติดตั้งแบบ
5. งานคอนกรีต (พร้อมติดตั้งป้าย)
6. งานปรับเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบรายการที่ก้าหนดแล้วเสร็จ 100%
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านกอรี
หมู่ที่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ต้าบลเกาะสะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย จะจ่ายเงิน 100% เมื่อผูร้ ับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน
120 วัน)
1. งานดินขุด (ตามแบบก้าหนด)
2. งานลงทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย
3. งานผูกเหล็ก
4. งานติดตั้งแบบ
5. งานคอนกรีตพร้อมท้าฝาปิด (พร้อมติดตั้งป้าย)
6. งานปรับเกลี่ยพืน้ ที่ให้เรียบร้อยตามแบบรายการที่ก้าหนดแล้ว
เสร็จ 100%

/โครงการที่ 3……
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โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูดอ
หมูท่ ี่ 8 บ้านราญอ ต้าบลเกาะสะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝา
ปิด 163.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย จะจ่ายเงิน 100% เมื่อผูร้ ับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน
120 วัน)
1. งานดินขุด (ตามแบบก้าหนด)
2. งานลงทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย
3. งานผูกเหล็ก
4. งานติดตั้งแบบ
5. งานคอนกรีตพร้อมท้าฝาปิด (พร้อมติดตั้งป้าย)
6. งานปรับเกลี่ยพืน้ ที่ให้เรียบร้อยตามแบบรายการที่ก้าหนดแล้ว
เสร็จ 100%
โครงการที่ 4 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง (สายโคกบลูรู) หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกกะเปาะ
ต้าบลเกาะสะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีเนื้อที่ 4,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย จะจ่ายเงิน 100% เมื่อผูร้ ับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน
120 วัน)
1. งานปรับเกลี่ยพืน้ ที่ (ตามแบบก้าหนด)
2. งานวางท่อ คสล.
3. งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย (พร้อมติดตั้งป้าย)
4. งานบดอัดก้าหนดแล้วเสร็จ 100%

เอกสารหมายเลข 1
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ระยะเวลา
การรับประกัน
ลาดับ
ราคากลาง
ผลงาน
ชื่อโครงการ
ก่อสร้าง
ความชารุด
ที่
(บาท)
ก่อสร้าง (%)
(วัน)
บกพร่อง (ปี)
1. โครงการก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้้ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก 161,800.50%
90 วัน
1
สายหลังมัสยิดอามานี หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ต้าบลเกาะ
สะท้ อ น อ้ า เภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 70.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
497,400.50%
120 วัน
1
สายข้างบ้านกอรี หมูท่ ี่ 4 บ้านตะเหลี่ยง ต้าบล
เกาะสะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว
230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
372,000.50%
120 วัน
1
สายมูดอ หมูท่ ี่ 8 บ้านราญอ ต้าบลเกาะสะท้อน
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 163.00 เมตร

กาหนดยืนราคา
(วัน)
90 วัน

เงินค่าจ้างสาหรับ
งานจ้างครั้งนี้
ได้มาจาก
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุน
ทั่วไป

120 วัน

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุน
ทั่วไป

120 วัน

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุน
ทั่วไป

เอกสารหมายเลข 2
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
การ
ระยะเวลา
ลาดับ
ราคากลาง ผลงานก่อสร้าง
รับประกัน
ชื่อโครงการ
ก่อสร้าง
ที่
(บาท)
(%)
ความชารุด
(วัน)
บกพร่อง (ปี)
1. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง (สายโคกบลูรู)
500,900.50%
120 วัน
1
หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกกะเปาะ ต้าบลเกาะ
สะท้อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20
เมตร หรือมีเนื้อที่ 4,000.00 เมตร

กาหนดยืน
ราคา (วัน)
120 วัน

เงินค่าจ้างสาหรับ
งานจ้างครั้งนี้ได้มา
จาก
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและ
เงินอุดหนุนทั่วไป

