ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา
เรื่อง สอบราคาจางติดตั้งผามานภายในอาคารสํานักงาน
********************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา
ภายในอาคารสํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ราคากลาง
135,000.-

มีความประสงคจะสอบราคาจางติดตั้งผามาน
บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขาย/รับจางทํา พัสดุที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขั้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบล ณ วันประกาศราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาคา
และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล (หองประชุมที่วาการอําเภอ
สุขสําราญ)
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ
200.- บาท ไดที่
องคการบริหารสวนตําบลนาคา ระหวางวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.naka.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 077-874049 ตอ
105 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

(นายพลาวุธ จางทอง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2554
ติดตั้งผามานภายในอาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลนาคา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
**********************************
องคการบริหารสวนตําบลนาคา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”
มีความประสงคจะสอบราคาจางติดตั้งผามานภายในอาคารสํานักงาน
ราคากลาง

135,000.-

บาท

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาจาง
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา)
1.4
ฯลฯ
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูที่ถูก
แจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสากิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานัน้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคานี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษี
มูลคา เพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลยื่นลงนามในใบเสนอราคา
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคารวม ทั้งรายการ
และจํานวนตัวอยาง (ถามี) สําเนาทะเบียนบาน
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.5 สําเนาทะเบียนบาน
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
2/โดยไมมี...

-2โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)
กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทา ยใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยการพิมพ ถาตัวเลขและตัว
หนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
อากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซอง
สอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือในวันที่รับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง
เลขที่ 1/2554” โดยยื่นตรงองคการบริหารสวนตําบลนาคา ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่
4 พฤษภาคม 2554 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบล
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะ
กรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล (หองประชุมที่วา
การอําเภอสุขสําราญ)
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ2. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม ขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4. แลว คณะ
กรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
3/5.3 องคการ...

-35.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐาน-การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระ-สําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
(5) ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบ
5.4 ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจเลือกจางในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุใหเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาสัญญา
ไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบล จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจง
ไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุใน ขอ 1.3 กับ
องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบล
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
4/6.2 เช็คที่...

-46.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล
โดยเปนเช็คลงวันที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบฉบับหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อ
การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้
ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท )
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลนาคาจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน

1

งวด

ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัต.ิ .........................................ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมือ่ ผูรับจาง
ไดปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน............................วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงาน...................................ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ

0.10

ของคาจางตาม

สัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ
ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา 6 เดือน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชําระ
5/10.ขอสงวน...

-510. ขอสงวนสิทธิในการการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2554 ขององคการบริหารสวนตําบล เทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรบั จางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มา จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่เรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเสนอราคา ซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพานิชนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการพานิชนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพานิชนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6 องคการบริหารสวนตําบล อาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)

องคการบริหารสวนตําบลนาคา
วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

.

