
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

เรื่อง   สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางประจําปงบประมาณ 

2554

……………………………..

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง มีความประสงคจะสอบ

ราคาจางเหมาโครงการกอสรางประจําปงบประมาณ 2554   จํานวน  8  

โครงการ  วงเงินจํานวน  1,371,400.-บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง

พันสี่รอยบาทถวน)  รายละเอียดดังตอไปนี้

 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมใจ หมูที่ 

1, หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พื้นที่คอนกรีต 227.50 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการชั่วคราว 

จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 1 ปาย  งบประมาณ 

121,500.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  คาระดับ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของชางผูควบคุมงาน  

2. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟ

ลนัทับคอนกรีตเดิมถนนสายหนาวัดบานโนน หมู 2  ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง 825 ตารางเมตร  

พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องาน

แลวเสร็จจํานวน 1 ปาย  งบประมาณ 214,400.-บาท รายละเอียดตามแบบ

แปลน อบต.โปงแดงกําหนด  คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ใหอยูในดุลพินิจของชางผูควบคุมงาน 
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญชวย บาน

โกรกกระหาด หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 488.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

ชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 1 ปาย  

งบประมาณ 251,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดง

กําหนด  คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของ

ชางผูควบคุมงาน 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายซอยตาเลิศ 

บานหนองมวง หมูที่ 5 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 280.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

ชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 1 ปาย 

งบประมาณ 148,900.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดง

กําหนด  คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของ

ชางผูควบคุมงาน 

/5.  โครงการกอสราง...

-2-

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานตาตุย ข้ึน

หนองรัง บานโปงบูรพา หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 332.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ชื่อโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 
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1 ปาย งบประมาณ 174,900.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปง

แดงกําหนด  คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจ

ของชางผูควบคุมงาน 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาศูนยเด็กเล็ก 

บานโปงบูรพา หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 452.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อ

โครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 1 

ปาย งบประมาณ 237,100.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดง

กําหนด คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของ

ชางผูควบคุมงาน 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชนขึ้น

หนองไผ บานโปงสุริยา หมูที ่ 7  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

12.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 48.00 ตารางเมตร         

ชวงที่ 2  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พื้นที่คอนกรีต 152.00 ตารางเมตร  พรอมหูชางทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 2.00  เมตร  

ยาว  10.00 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 20.00  ตารางเมตร   พรอมติดตั้งปาย

ชื่อโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 

1 ปาย งบประมาณ 116,900.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปง

แดงกําหนด     คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูใน

ดุลพินิจของชางผูควบคุมงาน     

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กซอยบานตาอั้น 

บานน้ําฉาสายชล หมูที่ 8  ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 195.00 ตารางเมตร         พรอมติดตั้งปาย

ชื่อโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายถาวรเมื่องานแลวเสร็จจํานวน 

1 ปาย งบประมาณ 106,700.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปง
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แดงกําหนด      คาระดับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหอยูใน

ดุลพินิจของชางผูควบคุมงาน   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.   เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูท่ีมีอาชีพรับจางสอบราคา

ดังกลาว

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิ้งงานของทาง

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และได

แจงเวียนชื่อแลว

/มีผลงานกอสราง...

-3-

3.   มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา

จาง   ในวงเงินไมนอยกวา 50 % ของวงเงินงบประมาณแตละโครงการและ

เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบ

บริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ

เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกสารที่ผู

วาจางเชื่อถือในสัญญาเดียวกัน

4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขา

เสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ณ วันประกาศสอบราคา 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ในการสอบราคาครั้งนี้

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



5. หลกัเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคาในการสอบราคา

ครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงจะใหผูเสนอราคา เสนอราคาในแต

ละโครงการและจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมในแตละโครงการเปน

เกณฑ

กําหนดดูสถานที่กอสราง  ใหผูเสนอราคาไปดูสถานที่ดวยตนเอง

ระหวางวันที่ 15 - 26 สิงหาคม  2554  ถาหากไมไปดูสถานที่ถือวายอมรับ

สภาพพื้นที่ของโครงการโดยถือวาผูเสนอราคาทราบสถานที่กอสรางรวมทั้ง

อุปสรรคและปญหาตางๆ แลว  

โดยกําหนดขายแบบและยื่นซองสอบราคา (โดยแยกยื่นเปนราย

โครงการ) ตั้งแตวันที่   15 - 25  สิงหาคม   2554     ในวันและเวลาราชการ 

ณ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  และในวันที่  26  สิงหาคม  2554  

กําหนดขายแบบและยื่นซองสอบราคา ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาและกําหนดการเปดซองสอบราคา

ในวันที่  29  สิงหาคม  2554  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

อําเภอขามทะเลสอ

ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบเอกสารสอบราคา 8  โครงการ ในราคา

ชุดละ 6,000.-บาท   ไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง   

ระหวางวันที่    15 - 25  สิงหาคม  2554   ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 

น.  และที่ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวน

ตําบลระดับอําเภอ อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  26  

สิงหาคม  2554  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทาง

โทรศัพท  หมายเลข   044-333455     ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ   ณ   วันที่   15    เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.   2554
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(ลงชื่อ)

                  (นายสมจิต  มุงซอนกลาง)

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
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เอกสารสอบราคาจาง    เลขที่    1 / 2554

เรื่อง  สอบราคาโครงการจางเหมากอสราง  จํานวน   8  โครงการ

ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง    ลงวันที่  8 เดือน  

สิงหาคม  พ.ศ. 2554

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ  

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอไปนีเ้รียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความ

ประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางประจําปงบประมาณ 2554  

จํานวน  8  โครงการ  วงเงินจํานวน  1,371,400.-บาท (หนึ่งลานสามแสน

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  รายละเอียดดังตอไปนี้
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โครงการที่ 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย

รวมใจ หมูที่ 1, หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 227.50 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 

จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 121,500.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบต.โปงแดงกําหนด  ดังรายการประมาณราคากอสรางที่แนบมานี้

โครงการที่ 2. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย

ลาดยางแอสฟลันทับคอนกรีตเดิมถนนสายหนาวัดบานโนน หมู 2  ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง 825 

ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 

214,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  ดัง

รายการประมาณราคากอสรางที่แนบมานี้

โครงการที่ 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย

บญุชวย บานโกรกกระหาด หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 122.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 488.00 ตารางเมตร  พรอม

ติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 251,000.-บาท 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  ดังรายการประมาณราคา

กอสรางที่แนบมานี้

โครงการที่ 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ซอยตาเลิศ บานหนองมวง หมูที่ 5 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 280.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 148,900.-บาท รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  ดังรายการประมาณราคากอสรางที่แนบ

มานี้
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โครงการที่ 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย

บานตาตุย ขึ้นหนองรัง บานโปงบูรพา หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

83.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 332.00 ตารางเมตร  

พรอมติดตัง้ปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 174,900.-บาท 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  ดังรายการประมาณราคา

กอสรางที่แนบมานี้

/โครงการที่ 6.  โครงการ...
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โครงการที่ 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา

ศนูยเด็กเล็ก บานโปงบูรพา หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 113.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 452.00 ตารางเมตร  พรอม

ติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 237,100.-บาท 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด  ดังรายการประมาณราคา

กอสรางที่แนบมานี้

โครงการที่ 7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โรงสีชุมชนขึ้นหนองไผ บานโปงสุริยา หมูที่ 7  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 48.00 ตาราง

เมตร         ชวงที่ 2  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรือพื้นที่คอนกรตี 152.00 ตารางเมตร  พรอมหูชางทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 

2.00  เมตร  ยาว  10.00 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 20.00  ตารางเมตร   

พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 116,900.-บาท 
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รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด     ดังรายการประมาณ

ราคากอสรางที่แนบมานี้

โครงการที่ 8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอย

บานตาอั้น บานน้ําฉาสายชล หมูที่ 8  ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 78.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 195.00 ตารางเมตร         พรอม

ติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 106,700.-บาท 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โปงแดงกําหนด     ดังรายการประมาณ

ราคากอสรางที่แนบมานี้

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจาง

1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  (หลกัประกันสัญญา)

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคา

จาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรอืหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขา

เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล

2.2   ผูเสนอราคา  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์  หรือความคุม

กัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี

คาํสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

2.3   ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  

และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินแตละ

โครงการไมนอยกวา 50% และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
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หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฏหมายบบัญญัติในฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล

เชื่อถอื  

/3.  หลักฐานการ...
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3. หลกัฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซอง

สอบราคา  ดังนี้

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  หรอื

สําเนาหนังสือรับรองทะเบียน พาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

(ถาม)ี พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง

3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายใน

กรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

หรือใหบุคคลอื่นยื่นซองเสนอราคาแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

3.3  สาํเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง   (จํานวน 1 ชุดตามขอ  2.3)

3.4   ใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสารสอบราคาขององคการบริหาร

สวนตําบลโปงแดง

3.5  บญัชีรายการกอสราง   หรือใบแจงปริมาณงาน   ซึ่ง

จะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ   คาแรงงานภาษปีระเภทตาง ๆ  รวมทั้ง

กําไรไวดวย (แนบไวกับใบเสนอราคาและบรรจุในซองสอบราคา)

3.6  บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบ

ราคา

4. การยื่นซองสอบราคา
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4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา   ตามแบบที่กําหนดไวใน

เอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความ

ใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่

เสนอ ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ   หรอื

แกไข  หากมีการขูดลบ    ตก   เติม   แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือ

ชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชี

รายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคา   ใหเสนอเปนเงินบาท  และ

เสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และ

หรือตอรายการ    ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง    ทั้งนี้    

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ    โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง

รวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว  

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    45  วัน   นับแตวัน

เปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ

ราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง

แลวเสร็จ ดงันี้

     โครงการที่ 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ซอยรวมใจ หมูที่ 1, หมูที่ 7 แลวเสร็จไมเกินจํานวน 25 วัน

          โครงการที่ 2. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยลาดยางแอสฟลันทับคอนกรีตเดิมถนนสายหนาวัดบานโนน หมู 2  แลว

เสร็จไมเกินจํานวน 30 วัน

/โครงการที่ 3....
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โครงการที่ 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบุญชวย บานโกรกกระหาด หมูที่ 4 แลวเสร็จไมเกินจํานวน 30 วัน

โครงการที่ 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายซอยตาเลิศ บานหนองมวง หมูที่ 5 แลวเสร็จไมเกินจํานวน 25 วัน

โครงการที่ 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบานตาตุย ขึ้นหนองรัง บานโปงบูรพา หมูที่ 6 แลวเสร็จไมเกินจํานวน 

25 วัน

โครงการที่ 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาศูนยเด็กเล็ก บานโปงบูรพา หมูที่ 6 แลวเสร็จไมเกินจํานวน 30 วัน

โครงการที่ 7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโรงสีชุมชนขึ้นหนองไผ บานโปงสุริยา หมูที่ 7  แลวเสร็จไมเกินจํานวน 

20 วัน

โครงการที่ 8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบานตาอั้น บานน้ําฉาสายชล หมูที่ 8  แลวเสร็จไมเกินจํานวน 25 วัน

4.4  กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดรูาง

สัญญา  แบบรปูและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคา

ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

4.5  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาทีป่ดผนกึซอง

เรยีบรอย        จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดย

ระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง  เลขที่ 

1/2554 โครงการที่.......”  โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลโปง

แดง     ในวันที่   9 – 23  สิงหาคม  2554  ในวันและเวลาราชการ ณ องคการ
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บริหารสวนตําบลโปงแดง และในวันท่ี  24  สิงหาคม  2554  เวลา 09.00 น. –

10.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร

สวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอขามทะเลสอ  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบ

ราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง

สอบราคา  จะเปดซองสอบราคาในวันที่   24  สิงหาคม  2554  ต้ังแตเวลา  

10.00  น.  เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ

องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอขามทะเลสอ   

5. หลกัเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้   องคการบริหารสวนตําบลจะ

พิจารณาตัดสินดวยราคารวม เปนรายโครงการ

5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ        

2.   หรือยื่นหลักฐานการ

/เสนอราคาไมถูก...
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เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ   3.  หรือยื่นซองสอบราคาไม

ถูกตองตามขอ  4.  แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายนัน้    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย    หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช

สาระสําคัญ     ท้ังนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น

5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของ

ผูเสนอราคา   โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
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(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับ

เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการ

บริหารสวนตําบล

(2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลง

ลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน

เอกสารสอบราคาที่เปน

สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคาราย

อ่ืน

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   

เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)   

กํากับไว

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผู

เสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ

กับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม

ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีไมรับราคาตํ่าสุด   

หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือก

จางในจํานวน  หรือขนาด    หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา    ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และ

ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน   หากมีเหตุท่ี

เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการ

เสนอราคา

   ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 

ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
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องคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่

ทํา

ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จ

สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะ

ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

6. การทําสัญญาจาง

   ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดัง

ระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล  ภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันที่

ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา    

ของราคาคาจางที่สอบราคาได   ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไว

ในขณะทําสัญญา     โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

/6.1  เงินสด...
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6.1  เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล   

โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น   ไมเกิน    3    วันทําการ

ของทางราชการ

6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ

หนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว   

โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามท่ี
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คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้  ใช

เฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน  10   ลานบาท)

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน      15   วัน      นับถัด

จากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง

แลว

7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม)

                         องคการบริหารสวนตําบล จะจายเงินคาจาง  โดยแบง

ออกเปน  1  งวด  ดังนี้

     งวดท่ี 1 (สุดทาย)    เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ   100  

ของคาจาง    เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม

สัญญา   รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามแบบและรายการ

กอสรางทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับมอบงาน

เรียบรอยแลว

 8. อัตราคาปรับ

     คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10   

ของคาจางตามสัญญา ตอวัน 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

        ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3   แลวแตกรณี   จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น   ภายในระยะเวลา  2 ป ยกเวน

โครงการท่ี 2    รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น ภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดย

ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1  เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

/10.2  เมื่อองคการ...
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10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคา

รายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว   ถาผูรับจาง

จะตองส่ังหรือนําส่ิงของเพ่ืองานจางดงักลาวเขามาจากตางประเทศ   และของ

นั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู   และสามารถใหบริการ

รับขนได   ตามท่ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผูเสนอ

ราคาซึง่เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวี   ดงันี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7   

วัน  นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวโดยเรือไทย   หรือ

เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให

บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น
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กอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)   หรือ  (2)   ผูรับจาง

ทํางานจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

                               10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลได

คัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด

ดังระบุไวในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองให

ชดใชความเสียหาย (ถามี)   รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

                               10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข    

เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ

อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี)

11.  มาตรฐานฝมือชาง

      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด

ใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงาน

กอสรางดังกลาว    ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ  

ปวช.  ปวส.   และ  ปวท.   หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  

รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10    ของแตละสาขา

ชาง   แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชาง

ดังตอไปนี้

11.1    ปวช. โยธา หรือ 

11.2    ปวส. โยธา  หรือ

11.3    วิศวกรโยธา
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 12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง     ผูรับจางพึงปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

วันท่ี   15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554
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