เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 10 / 2560
กอสรางถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ฉบับลงวัน 9 มิถุนายน 2560
………………………..
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ" มีความ
ประสงคจะเรียกสอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10 ในเขตพื้นที่องกการ
บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนนแกน จํานวน 1 โครงการ 1 สัญญา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
กอสรางถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10 ราคากลาง 592,000 บาท
กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตรยาว 293 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 1,172 ตร.ม.
ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แตปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 58.60 ลบ.ม.พรอม
ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อเปนผู
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอ หรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต )
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจาง สําหรับโครงการกอสรางในวงเงินไมนอยกวา 296,000 บาท(สองแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานซึ่งมีกฏหมายอื่นบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน
ที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเชื่อถือ
2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบอิเลคทรอนิคของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)
2.6 คูสัญญาจะตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่อนบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองเอกสารดังนี
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม (ถามี)
พรอมทังรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึงปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีทีผูเสนอราคามอบอํานาจใหกับบุคคลอืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีทีมีการกําหนดผลงาน
ตามขอ 2.3 )
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตางๆ รวมทังกําไรและคาใชจายอืนไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ จะ
จะตองระบุใหตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใชชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการคากอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา
ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น คาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดราคายืนไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปด
ซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการการกอสรางแลวเสร็จดไมเกิน 60 วันนับแตวัน
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรบหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ใหเริ่มทํางาน
กอนยื่นซองเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองใหเรียบรอยจาหนาซองถึง"ประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา" โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 10 /2560"
ยื่นตอเจาหนารับซองสอบราคา ในวันที่
9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
23 มิถุนายน 2560
ยื่นซองสอบราคาได ณ สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ และ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ระหวางเวลา
08.30-16.30 น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบ
27 มิถุนายน 2560
ราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที่
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
3/……….
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-3พิจารณาราคาของผูเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ในเฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณสวงนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
(2) ไมกรอกซื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการ
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและใหลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะใหผูเสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามที่สอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล
โนนสมบูรณ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
หา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
6. การทําสัญญจาง
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
4/…………….
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6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทย ไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10
ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา(ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะจายเงินคาจาง
เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย
ตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญยาตอวัน แตไมต่ํา
กวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาท)
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาโครงการละไมนอยกวาระยะเวลา
2 ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
1o ขอสงวนสิทธิในการสอบราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับการจางงานครั้งนี้ไดมาจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีเงินงบประมาณแลวทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริหารรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชย
นาวี ดังนี้.(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิช
นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมา
ยังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฎิบัติตาม(1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฏหมายวาดวยการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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10.4 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวา
รอย 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอยจํานวน 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 ชางโยธา หรือ ชางกอสราง
11.2 ..........................................................................................
11.3 ………………………………………………………………………………………
12. -ขอระเบียบ/ขอกฏหมาย
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
วิไล อุดม
( นางวิไล อุดม )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
9 มิถุนายน 2560

