เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 04 / 2558
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6
--------------------------------------

ด้วยเทศบาลตาบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบล” มีความประสงค์จะจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6 ตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กาหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น
1,090,233 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารเสนอราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 .........................................................
1.6..........................................................
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้าม
ติดต่อหรือห้ามเสนอราคากับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่เสนอราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 545,117.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายใน
กรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับซองเสนอราคา

-24. การยื่นซองเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารเสนอราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อกรอกข้
ง อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุก
แห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เลขที่ 04 /2558 โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ในวันจันทร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. และกาหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการเสนอราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลเขื่อนบางลางจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดห
รือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล เท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารเสนอราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารเสนอราคาของเทศบาลตาบล

-3(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการเสนออราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษหรือเทศบาลตาบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตาบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด
ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลจะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือเทศบาลตาบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกาศจ้างเหมาโครงการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์
หากคา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบล มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้เสนอราคา จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตาบล
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้เทศบาลตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ
1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ได้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตาม
ข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-47. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง
โดยแบ่งออกเป็น 2 งวดดังนี้.งวดที่ 1 จ่ายเงิน ๔0 % ของงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการ ปรับพื้นที่ทางเดิม
งานถมดินลูกรังปรับระดับ ได้พื้นที่ทั้งหมด รวมระยะทาง ยาว 312 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248
ตารางเมตร และเมื่อผู้รับจ้างดาเนินการ งานทรายรองพื้น งานเหล็กเสริม งานเทพื้นถนนคอนกรีต ได้
ระยะทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตาราง
เมตร ระยะเวลาดาเนินการ 4๐ วัน
งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๖0 % ของงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการ งานทรายรองพื้น
งานเหล็กเสริม งานเทพื้นถนนคอนกรีต ได้ระยะทางพื้นที่รวมทั้งหมด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร งานถมดินลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือ
ตามความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ และงานหลอดยางแอสฟันตลอดแนงเส้นทางระหว่างรอยต่อของถนน
เป็นที่เรียบร้อยทั้งโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ 5๐ วัน
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
1.3แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
10.2 เมื่อเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
เอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดัง.-นี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตาบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-510.4 เทศบาลตาบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช
. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 ………………………………………………….
11.2 ………………………………………………….
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

