ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
เรื่อง การจั ด จ้ า งโครงการจานวน 3 โครงการ โดยวิ ธี พิ เ ศษ
-----------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จะดาเนิน โครงการ 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง ปริมาณขนาดกว้าง
1.80×1.80เมตร ยาว 9.00 เมตร ชนิด 2.00 ช่องทาง ค่าพิกัด ที่ตั้งโครงการ 6 18’36.01”N 101
45’46.01”E (รายละเอีย ดตามปริ มาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กาหนด) ราคากลาง 670,000.บาท (หกแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน)
2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้า หมู่ที่ 11 บ้านบูเก๊ะบูแย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร
ทุกๆ 10 เมตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น 6 17’7.55”N 101 42’55.40”E จุดสิ้นสุด 6 17’6.98”N 101
42’52.84”E (รายละเอียดตามปริ มาณงานและแบบแปลนที่อบต.กาหนด)ราคากลาง648,000.-บาท
(หกแสนสี่หมื่นแปดพัน บาทถ้วน)
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกอแนะ หมู่ที่ 6 ปริมาณ
งานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ ค่าพิกัดจุ ดเริ่มต้น 6 20’29.97”N 101
42’31.27”E จุดสิ้นสุด 6 20’27.70”N 101 42’37.21”E (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต. กาหนด) ราคากลาง 459,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน)
กาหนดยื่นซองและเปิดซองการพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 กาหนดยื่นซอง ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 10.00 น. และกาหนดเปิดซองพิจารณาผลการจัดจ้าง
ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)..........................................
(นายพิมาน ยูโซ๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส

รายละเอียดแนบท้าย
รายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอราคาโครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส จะดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรียนกอแนะ หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ ปริม าณงานไม่น้อ ยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อ มไหล่ท างตามสภาพ ค่า พิกัด
จุดเริ่มต้น 6 20’29.97”N 101 42’31.27”E จุดสิ้นสุด 6 20’27.70”N 101 42’37.21”E
(รายละเอีย ดตามปริม าณงานและแบบแปลนที ่ อบต. ก าหนด) ราคากลาง 459,000.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่เสนอราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ดังนี้
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นหุ้นส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรั บ ผู้ป ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3. บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา
การยื่นซองเสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้ งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง
2. ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้ง สิ้นซึ่ง
รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
/3.ผู้.............

-23. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.......45........วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4. ก่อ นเข้าเสนอจั ด จ้ างโดยวิธีพิเศษ ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดูร่ างสั ญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ ถ้ ว นและเข้ า ใจเอกสารการจ้ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลง ยื่น
ซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ
กาหนดยื่นซองและเปิดซองการพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 กาหนดยื่นซอง ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 10.00 น. และกาหนดเปิดซองพิจารณาผลการจัดจ้าง
ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
1. ในการเสนอราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
2. หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นใบเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการการจ้าง
โดยวิธีพิเศษจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อผู้เสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารการจ้างโดยวิธี
พิเศษราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
4. ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการการจ้างโดยวิธีพิเศษ
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/5.องค์การบริหาร................

-35. องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่า หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาการจ้างเลยได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามเสนอราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีสิทธ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส
19 พฤษภาคม 2559

