องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย (สายทางจากสี่แยกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ถึงบ้านนายสาอาง สุขแสนสุข) ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,500.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว (ป้ายไวนิล) จานวน 1 ป้าย
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชนิดติดตั้งถาวร จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟกาหนด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
เป็นเงิน 207,500.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 1 ชุด
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายทัตธน ศิริจันทร์
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
ตาแหน่ง นักสันทนาการปฏิบัติการ
3. นายกิตติเดช ราชนาจักร ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบตั ิงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโนนมาลัย (สายทางจากสี่แยกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ถึง
บานนายสําอาง สุขแสนสุข)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญาตามที่
กวพ. กําหนด
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่จะจาง สัญญาเดียวกัน
ในวงเงินไมนอยกวา 103,750.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. ตองเปนผูลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(e-GP)
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
10. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
11. กําหนดเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สูตรการคํานวณดังนี้
คา K งานดิน K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
คา K งานผิวทางคอนกรึตเสริมเหล็ก K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo
+ 0.15 St/So
12. ใหยื่นไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแตเวลา
08.30 ถึงเวลา 10.00 น.
13. ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
14. การทําสัญญา ผูชนะ เฉพาะเจาะจง จะตองทําสัญญาจางกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ เฉพาะเจาะจง หลักประกันนี้จะคืนให
โดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
15. คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ บาท ตอวัน
16. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูชนะการ เฉพาะเจาะจง ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
จาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัด
จากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง
/หลักฐาน.....
-2หลักฐานการเสนอราคา
๑ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท (ใช ป ป จ จุ บั น ) และสํ า เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
3 ใบเสนอราคา และบัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
4 ใบลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (eGP)
5 หนังสือรับรองผลงานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟกําหนด
6. หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจาง

