ประกาศ เทศบาลตาบลนางแล
เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างจานวน 4 โครงการ
เทศบาลตาบลนางแล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจานวน 4 โครงการ
ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จานวน 2 จุดดังนี้
จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ซอย 3 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2212003 E 591463
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N2211918 E 591482
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2211900 E 591977 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N2211824 E 591983 (บ้านเลขที่ 64) รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา
ที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 324,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 131 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 63 รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น

/โครงการที่...
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โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล
โดยก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 635.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 141 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 151
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ จานวน
2 จุดตามรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 234 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่
244
จุดที่ 2
ช่วงที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2215565 E
590862 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 2215623 E 590858
ช่วงที่ 2 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2215622 E 590862
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 3
ช่วงที่ 3 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 3 จุดสิ้นสุด
โครงการบ้านเลขที่ 176 รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย

ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/เทศบาล...

- 3เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า..........-........บาท
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 162,000.บาท
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
50,000.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า
172,000.- บาท
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
248,500.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลนาง

แล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ สาหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน 500,000
บาท ขึ้นไป
6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน
500,000 บาท ขึ้นไป
7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ สาหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ขึ้นไป
/กาหนดดู...

-4กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 11.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ประสงค์จะดูสถานที่ก่อสร้างเข้ามา ณ สานักงานเทศบาลตาบล
นางแล เพื่อประสานกองช่างและนาท่านไปดูสถานที่ก่อสร้าง และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลนาง
แล (การดูสถานทีก่ ่อสร้างเป็นภาระ /หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ที่จะไปดู
สถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเองและ / หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางเทศบาลตาบลนางแล จะถือว่าผู้
ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ / หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตาบลนางแล
ภายหลังไม่ได้)
กาหนดยื่นซองสอบราคา
-ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลนางแล ในวันและเวลาราชการ
-ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่น ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตาบล ชั้น 1 ที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาที่เทศบาลตาบลนางแลได้กาหนด
เท่านั้น
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา
-ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตาบล ชั้น 1 ที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลนางแล
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในราคาชุดละ.......-....บาท
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา ในราคาชุดละ 300.- บาท
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ในราคาชุดละ 100.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ในราคาชุดละ 300.- บาท
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ในราคาชุดละ 400.- บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.nanglae.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 5317 - 6586 ในวันและเวลา ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) .................................................
(นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตาบลนางแล

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2559
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจานวน 4 โครงการ
ตามประกาศ เทศบาลตาบลนางแล
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตาบลนางแล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบล” มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างจานวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จานวน 2 จุดดังนี้

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ซอย 3 จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2212003 E 591463
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N2211918 E 591482
จุดที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N2211900 E 591977 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N2211824 E 591983 (บ้านเลขที่ 64) รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา
ที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 324,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 131 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 63 รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น

/ โครงการที่...

- 2โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล
โดยก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 635.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 141 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 151
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ จานวน 2
จุดตามรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 234 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่
244
จุดที่ 2
ช่วงที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2215565 E
590862 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 2215623 E 590858
ช่วงที่ 2 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2215622 E 590862
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 3
ช่วงที่ 3 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 3 จุดสิ้นสุด
โครงการบ้านเลขที่ 176 รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่นป้าย
ให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า1.20เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/ เทศบาล...

- 3เทศบาลตาบลนางแล จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(3) หลักประกันผลงาน
1.5

สูตรการปรับราคา (ค่า K) ดังนี้
- สูตรการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย

1.6

บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
............-.......บาท

/โครงการที่...

-4โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า
162,000.- บาท
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
50,000.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า
172,000.- บาท
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
248,500.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ สาหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน
500,000 บาท ขึ้นไป
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน
500,000 บาท ขึ้นไป
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ สารับสัญญาที่มีวงเงินเกิน 500,000
บาท ขึ้นไป
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ปีปัจจุบัน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
/(ข) บริษัท...
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ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ใบเสร็จรับเงิน, สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้
ในกรณีที่มีการกาหนด ผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น)
(3) ใบเสนอราคาบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ปร.4, ปร.

5) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุก
แห่งผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาที่เทศบาลตาบลนางแลได้กาหนดเท่านั้น
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ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า……-….วัน
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......90....วัน
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.......60...วัน
โครงการที่ 3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......60..วัน
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......90...วัน
นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นซองเสนอราคาต่อเทศบาลตาบลและลงทะเบียนรับซองแล้วจะ
ถอนคืนมิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน…..-…วัน
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงคา กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน....60......วัน
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน...... 30...วัน

โครงการที่ 3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน.....45.....วัน
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน......60....วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสาร สอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่…5……/2559” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลนางแล ในวัน
และเวลาราชการ และในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ยื่น ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตาบล ชั้น 1 ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด

/คณะกรรมการ...
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ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาหาก
ปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคา
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ
กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตาบล
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตาบล ชั้น 1 ที่ว่าการอาเภอเมือง
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลตาบลเท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
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หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของเทศบาลตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่
เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา หรือเทศบาลตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล
ตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และเทศบาลตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
/6.การทา...
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6.

การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาล
ตาบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้เทศบาลตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทาการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ.....0.25... (ต่อ 1 โครงการ)
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี (ต่อ 1 โครงการ) นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

/10. ข้อสงวน...

-1010. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้าง ครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อเทศบาลตาบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบ
ราคาจ้าง แล้ว ถ้า ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเทศบาล
ตาบลการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้อ 6 เทศบาลตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี กาหนด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่เทศบาลตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ 1.5

/12.มาตรฐาน...

-1112. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้อง
มีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
ช่างโยธา
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดย เคร่งครัด

เทศบาลตาบลนางแล

(นางพัชรินทร์ โฉมแดง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

