ประกาศอาเภอพุนพิน
เรื่อง กาหนดราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
…………………………….…………………..
ด้วยการอาเภอพุนพิน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ สอบราคาจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอาเภอพุนพินกาหนด
ภายใน 40 วัน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง มีมติกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,131,530.บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกาศอาเภอพุนพิน
เรื่อง กาหนดราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
…………………………….…………………..
ด้วยการอาเภอพุนพิน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ สอบราคาจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอาเภอพุนพินกาหนด
ภายใน 40 วัน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง มีมติกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,131,530.บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

ประกาศอาเภอพุนพิน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
…………………………….…………………..
ด้วยทีอ่ าเภอพุนพิน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ว่าการอาเภอพุนพิน
กาหนด
งบประมาณตั้งไว้ 1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
บาทถ้วน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 565,800.-บาท
(ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่ เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั นกั บผู้ เสนอราคารายอื่น ที่เ ข้า เสนอราคาให้ แก่ อาเภอพุ นพิ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐
น. โดยพร้ อมเพรี ยงกัน ณ ที่ ว่า การอาเภอพุน พิน และกาหนดรั บฟังค าชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน
เดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้ใดไม่เข้าดูสถานที่ หรือเข้ ารับฟังคาชี้แจงรายละเอียดตาม
กาหนด ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดและสภาพพื้นที่ก่อสร้างดีแล้ว
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐น.ถึง ๑๖.๓๐น. ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ระหว่างเวลา
10.30 น. ถึงเวลา 11.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้สนใจติดต่อ...

-2ผู้สนใจติดต่อ ซื้อเอกสารสอบราคา ที่ว่าการอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาหนดขาย
เอกสารสอบราคา ชุดละ 500.-บาท ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐น.ถึง ๑๖.๓๐น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗31-2218 ในวันและเวลาราชการ
ดู ร ายละเอี ย ด ได้ ที่ เ ว็ ป ไซต์ www.amperphunphin.go.th และทาง เว็ บ ไซต์ ข อง กรมบั ญ ชี ก ลา ง
www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่

/๒๕๕9

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามประกาศอาเภอพุนพิน ลงวันที่
มกราคม ๒๕๕9
……………………………………………..
ด้วยอาเภอพุนพิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“อาเภอพุนพิน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่อาเภอพุนพินกาหนด
งบประมาณ 1,131,530.-บาท ราคากลางตั้งไว้ 1,131,530 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บัญชีรายการเอกสารที่ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา
๑.๖ หนังสือรับรองช่างประจาโครงการ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เข้าเสนอราคากับอาเภอพุนพิน
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผ ลงานงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 565,800.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่อาเภอพุนพินเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการ
กาหนดผลงานตามข้อ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
/4.การยื่นซอง...

-2๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 40 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 4๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอาเภอพุนพินให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่
/๒๕59 ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองของอาเภอพุนพิน ในวันที่ 26 มกราคม 2559 –
8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.30 น.–๑1.๓๐ น. ณ
ที่ว่าการอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ อาเภอพุนพินจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ ว นที่มิใช่ส าระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิ จารณาเห็ นว่าเป็น
ประโยชน์ต่ออาเภอพุนพินเท่านั้น
๕.๓ อาเภอพุน พิ น สงวนสิ ทธิไม่พิจ ารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั น
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของอาเภอพุนพิน
(๒)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
/(3) เสนอรายละเอียด...

-3(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรืออาเภอพุนพินมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอ
ราคาได้ อาเภอพุนพินมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๕ อาเภอพุนพินทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่ าการตัดสิน ของอาเภอพุนพินเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งอาเภอพุนพินจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่าสุดเสนอ
ราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ อาเภอพุนพินจะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อาเภอพุนพินมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ ผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับอาเภอพุนพิน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกั นสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของ
ราคาค่ าจ้ างที่ส อบราคาได้ ให้ อาเภอพุน พิน ยึด ถือไว้ ในขณะทาสั ญ ญา โดยใช้ ห ลั กประกัน อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อาเภอพุนพิน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี่ใช้เฉพาะ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้วจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

/7.ค่าจ้าง...

-4๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
อาเภอพุนพินจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
. ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
. ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
. ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
. ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน
๑ ปี นับถัดจากวันที่อาเภอพุนพินได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี 2558
ก า ร ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า จ ะ ก ร ะ ท า ไ ด้ ต่ อ เ มื่ อ อ า เ ภ อ พุ น พิ น ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น
ค่าก่อสร้างจากงบประมาณแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่ออาเภอพุนพินได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจ้งการสั่ง...

-5(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งอาเภอพุนพินได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๖ อาเภอพุนพิน พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ อาเภอพุนพินสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่ออาเภอพุนพิน ได้คัดเลื อกผู้เสนอราคายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ
ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑
ช่างก่อสร้าง
.
๑๑.๒
.
๑๑.๓
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
อาเภอพุนพิน

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคา

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 3 บ้ า นทุ่ งอ่ าว ตาบลศรีวิ ชัย อาเภอพุน พิน จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
พร้อมหนังสือฉบับนี้ อาเภอพุนพิน ได้จัดส่งปะกาศสอบ ราคาจ้าง และเอกสารสอบราคาจ้าง
มาเพื่อประชาสัมพันธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

(สาเนาคู่ฉบับ)
ที่ สฏ 0818/

ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคา

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 3 บ้ า นทุ่ งอ่ าว ตาบลศรีวิ ชัย อาเภอพุน พิน จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
พร้อมหนังสือฉบับนี้ อาเภอพุนพิน ได้จัดส่งปะกาศสอบ ราคาจ้าง และเอกสารสอบราคาจ้าง
มาเพื่อประชาสัมพันธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 3 บ้ า นทุ่ งอ่ าว ตาบลศรีวิ ชัย อาเภอพุน พิน จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา

ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา

ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา

ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

(สาเนาคู่ฉบับ)
ที่ สฏ 0818/

ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 5, หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน

1

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา

ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน

ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน

.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน ๑

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
พร้อมหนังสือฉบับนี้ อาเภอพุนพิน ได้ส่งสาเนาประกาศสอบราคา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ว่าการอาเภอพุนพิน ตามวัน เวลา ที่
กาหนดในประกาศต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

(สาเนาคู่ฉบับ)
ที่ สฏ 0818/

ทีท่ ี่ว่าการอาเภอพุนพิน
ถนนจุลจอมเกล้า อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
มกราคม ๒๕๕9

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้าง
เรียน

.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสอบราคาจ้าง

จานวน ๑

ชุด

ด้วยอาเภอพุนพิน มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
1,131,530.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
พร้อมหนังสือฉบับนี้ อาเภอพุนพิน ได้ส่งสาเนาประกาศสอบราคา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ว่าการอาเภอพุนพิน ตามวัน เวลา ที่
กาหนดในประกาศต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเวศ ไทยประยูร)
นายอาเภอพุนพิน
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
โทร. ๐-๗๗3122
www. www.amperphunphin.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอำด”

