ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่อง สอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
มีความประสงคจะสอบราคา จางเหมา ปรับปรุงซอมแซม .
โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา
ของราคาโครงการและเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล
เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง โดยถือวาผูซื้อแบบและ
รายการไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพน
ความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
.
ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ในวันและเวลาราชการและในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ใหยื่นซองสอบ
ราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอ
วังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา) ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ขององคการปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอวังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา) ผูที่ไมมาฟงการเปดซอง
ของคณะกรรมการถือวารับทราบ
และไมมีสิทธิ์โตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น

/ผูสนใจ.....หนา ๒

-๒ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ระหวางวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บwww.gprocurement.go.th
ไซด
หรือ www.Wangchan.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข๐-๓๘๐๒-๘๐๑๐, ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗โทรสาร ๐-๓๘๖๒-๖๓๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒/๒๕๕๗
สอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
……………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก
จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน(หลักประกันสัญญา)
๑.๕
.
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓)

-๒๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือ
ชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถาตัวเลข และ ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
๓๐ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง แลวเสร็จ ไมเกิน
๓๐ .วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๒/๒๕๕๗”
.
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
.
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
และกําหนดยื่นซองสอบราคา วันสุดทาย ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึงเวลา
๑๖.๓๐
น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอวังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขา
ดและคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา
๑๐.๐๐
น.
เปนตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะพิจารณาตัดสินดวยราคาของแต
ละโครงการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ-บริหารสวนตําบล
วังจันทรเทานั้น

-๓๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน สาระสําคัญ หรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได ลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการติดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลวังจันทรมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ
๑.๓
กับองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร ภายใน
๗
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
ไมต่ํากวา รอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวย
การพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ สัญญาจางกอสรางที่วงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท)

-๔หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา ( ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน
งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - . ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - . ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
- . ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
ใหแลวเสร็จภายใน
วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
๑๐๐
ของคาจางของโครงการนั้นๆ
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา . - เดือน
๑ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-๕(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๑.๑
ชางกอสราง
.
๑๑.๒
.
๑๑.๓
.
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่

๑๓ เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

ใบเสนอราคา

เรียน ………………………………………………………..
1. ขาพเจา………………………………………………………….………………………..อยูเลขที่……………...……………………………
ถนน…………………………………ตําบล/แขวง………………….………………..อําเภอ/เขต…………………………………………………………
จังหวัด……………………….………….โทร………………………….…………….โดย………………………………………………………………………..
ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ……………………….………….และเอกสารเพิ่มเติม
เลขที่ ………………..(ถามี ) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอยูในขณะ
ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน……………………………………………………………………………………………….…………...………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ (ถามี) เปนเงินทั้งสิ้น……………………..…………….………..……………บาท
(……………………………………..………………………………..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน……….……………..……..…………..……บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ……………………..…...วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาและองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทรอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรรองขอ
3. กําหนดเวลาสงมอบขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ไดรับแจงจากองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทรวาใหเริ่มทํางานตามสัญญา(แลวแตขอตกลงในสัญญาจาง) และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดย
ครบถวนถูกตองภายใน
วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
4.ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรภายใน
วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารสอบราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทรกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา (5%) ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบ
เสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก องคการ
บริหารสวนตําบลวังจันทรและองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาไดหรือ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
4.3 ขาพเจายอมรับวา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคา
ใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา

-24.4 ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลว
และเขาใจวาองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน
4.5 ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่………………………..เดือน……………………….……………..พ.ศ…………………..……………..
(ลงชื่อ)

(
)
ตําแหนง …………………………………..………………………..
ประทับตรา (ถามี)

บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
งานสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - .
เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา
.
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ที่
435/255 6 ลงวันที่
12 ธันวาคม 2556
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคางานดังกลาวขางตน และไดรวมกันตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ลําดับ
บริษัท/หางฯ
รายชื่อผูเปนหุนสวน
รายชื่อหุนสวนที่มี
หมายเหตุ
ที่
ของหาง/บริษัท
อํานาจในการบริหาร

/ผลการตรวจสอบ….

-2ผลการตรวจสอบ ปรากฏวา ในการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
.......................................................................................................................................................................………
(ลงชื่อ)………………………..………………………ประธานกรรมการ
(นางนารี วงศทิม)
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ
(นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร)

(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(นางโสภิดา พลถาวร)

(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ
( นายพัลลภ กาหลง )

(ลงชื่อ)…………………….……………………กรรมการ
(นางศรีแพร นิติสวน)

แบบชี้สถานที่กอสราง
สถานที่กอสราง จางเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมวางทอลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ขนาด 2 ∅ .
0.80 ม. x 7.00 ทอน พรอมกําแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากทอ 2 ขาง ซอยเพิ่มทรัพย หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร .
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) โดย นายกันตธร ครุฑนอย .
ไดนําชี้สถานที่กอสรางหรือสิ่งกอสรางดังกลาวขางตน เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2556 .
เวลา 10.00 - 11.00
น. มีรายการตาง ๆ ซึ่งจะตองทําตามที่กําหนดไวและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา คือ
1. ระดับของอาคารหรือสิ่งกอสรางใหถือระดับ ดังนี้
.
2. ตําแหนงสถานที่กอสราง
.
3.
.
มีผูที่ซื้อแบบฯ หรือผูแทนซื้อแบบฯ ตามบัญชี (
ที่
บริษัท หจก. หางราน

) ขาย ( ) ให มาดูสถานที่ครั้งนี้จํานวน
ลายมือชื่อผูมาดูสถานที่
วัน เดือน ป

.ราย
หมายเหตุ

(ลงชื่อ)……………………………………….…………….เจาหนาที่
(นายกันตธร ครุธนอย)
ตําแหนง
นายชางโยธา
.

บัญชีใหหรือขายรูปแบบรายการ
งาน จางเหมาปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก
จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร) ขายแบบรูปรายการ ตั้งแตวันที13
่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาชุดละ 500 บาท ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ลําดับ ว.ด.ป.
ชื่อราน หางฯ
ผูจัดการ ใบเสร็จรับเงิน
ลายมือชื่อผูรับ
หมายเหตุ
ที่
บริษัท
หรือผูมอบ เลมที่ / เลขที่
รูปแบบ
อํานาจ

รวม (  ) ขาย (
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

) ให
บาท (

ราย

)

(ลงชื่อ)............................................…….......
(นายรุงนะภา ออนศรี)
นักวิชาการพัสดุ
(ลงชื่อ)..................................................…….
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

เรียน คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

ทะเบียนรับซองสอบราคา

วันที่ 2 มกราคม 2557 มีผูมายื่นซองสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด
บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
จํานวน
ราย
ที่
ชื่อผูยื่นซองเสนอราคา
ลงชื่อ
วัน เดือน ป
ยื่นเวลา
หมายเหตุ
ที่ยื่นซอง

พรอมนี้ ขอสงมอบซองเสนอราคาพรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เพื่อใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ไดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

.

( นายรุงนะภา ออนศรี )
นักวิชาการพัสดุ
.

( นางเพ็ญศรี แสงวารินทร )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อฯ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

วันที่ 3 เดือน มกราคม

พ.ศ.

2557

เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ 2557 เวลา 10.00 น. เปนตนไป คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา ไดทําการเปดซองสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง(รายละเอียดตามแบบ
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
จํานวน …………………….. ราย ผลปรากฏดังนี้

ลําดับ
จํานวนเงิน กําหนด กําหนด ราคากลาง + มากกวา
(บาท)
- นอยกวา
ที่ ชื่อ บริษัท/หาง/ราน (บาท) แลวเสร็จ ยืน
(วัน)
ราคา
(วัน)

หมาย
เหตุ

/คณะกรรมการ…………

-2คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดตรวจสอบและพิจารณาแลว ปรากฏวา …………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเห็นควรดําเนินการ……………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พรอมนี้ ขอสงมอบเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตอไป
(ลงชื่อ)………………………………………………ประธานกรรมการ
(นางนารี วงศทิม)
(ลงชื่อ)………………………..…………กรรมการ
(นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร)

(ลงชื่อ)………………………..……………………กรรมการ
(นางโสภิดา พลถาวร)

(ลงชื่อ)……………..……………………กรรมการ
(นายพัลลภ กาหลง)

(ลงชื่อ)…………………………………..…………กรรมการ
(นางศรีแพร นิติสวน)

พิจารณาแลว

เห็นควร………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เพราะ………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…วาที่เรือตรี………………………………..ผูสั่งจาง
(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

สวนราชการ

บันทึกขอความ

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

ที่ รย

วันที่
เรื่อง ขอ ความเห็นชอบจัดหาพัสดุ โดยวิธีการสอบราคา

.

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่องเดิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๒ นั้น
ขอเท็จจริง
ตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร ไดตั้งงบประมาณไวในหมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๙๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ หรือซอมแซมทรัพยสินที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ครุภัณฑสํานักงาน
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ถนน ฝาย บอบาดาล ฯลฯ ที่ไดรับ
ความเสียหาย โดยดําเนินการจางเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียด
ตามแบบสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
ขอพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการจัดจางโดยวิธีการสอบราคา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๒
เห็นควรดําเนินการดังตอไปนี้
๑. จัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา
ดําเนินการจัดจางโดยวิธีการสอบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ เนื่องจากเปน
การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินหนึ่งแสนบาท
จางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสรางทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียด ตามแบบสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๗ (๑), (๗) และขอ ๒๘
/เจาหนาที่.....หนา ๒

-๒-

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๑. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตําแหนง ปลัด อบต. วังจันทร ประธานกรรมการ
๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร กรรมการ
เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นายรุงนะภา ออนศรี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นางนารี วงศทิม
ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร
กรรมการ
๓. นางโสภิดา พลถาวร
ตําแหนง บุคลากร
กรรมการ
๔. นายพัลลภ กาหลง
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นางศรีแพร นิติสวน
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖
คณะกรรมการตรวจการจาง ประกอบดวย
๑. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ กรรมการ
๓. นายอํานาจ มูลสาคร
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ กรรมการ
๔. นายวัฒนพล แชมชื่น
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
๕. นายพงศักดิ์ ดาวงษ
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๕ และรายงานผลใหทราบภายใน
๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน
ผูควบคุมงาน
นายกันตธร ครุธนอย ตําแหนง นายชางโยธา
ใหมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๖

/ขอเสนอ....หนา ๓

-๓ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่เสนอมาพรอมนี้
(นายรุงนะภา ออนศรี)

นักวิชาการพัสดุ

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)

วาที่เรือตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ

-------------------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
จะดําเนินการ จาง เหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) งบประมาณ
๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยวิธี สอบราคา นั้น
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒๗ (๑) ,(๗) ขอ ๒๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๑. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตําแหนง ปลัด อบต. วังจันทร ประธานกรรมการ
๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร กรรมการ
เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นายรุงนะภา ออนศรี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นางนารี วงศทิม
ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร
กรรมการ
๓. นางโสภิดา พลถาวร
ตําแหนง บุคลากร
กรรมการ
๔. นายพัลลภ กาหลง
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นางศรีแพร นิติสวน
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖

/คณะกรรมการ....หนา ๒

-๒คณะกรรมการตรวจการจาง ประกอบดวย
๑. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร
ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ กรรมการ
๓. นายอํานาจ มูลสาคร
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ กรรมการ
๔. นายวัฒนพล แชมชื่น
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
๕. นายพงศักดิ์ ดาวงษ
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๕
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๕ และรายงานผลใหทราบภายใน
๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน
ผูควบคุมงาน
นายกันตธร ครุฑนอย ตําแหนง นายชางโยธา
ใหมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๖
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งขางตน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน
วาที่เรือตรี

ธันวาคม

พ.ศ.

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

๒๕๕๖

ที่ รย ๗๖๐๐๒/ว.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหชวยประชาสัมพันธ

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง,
นายอําเภอวังจันทร, นายกเทศมนตรีตําบลชุมแสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม,
นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลปายุบใน, บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลงจํากัด,
บริษัท ชากตะไครคอนกรีต, หางหุนสวนจํากัด วิทิตวาทีคอนสตรัคชั่น, บริษัท ประไพกิจกอสราง จํากัด ,
หางหุนสวนจํากัด เมืองแกลงการโยธา, ผูอํานวยการ วทท. ทางเกวียนสัมพันธ, ผูอํานวยการวิทยุชุมชน คนเมืองแกลง,
กํานันตําบลวังจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๑ - ๖
สิ่งที่สงมาดวย

๑. สําเนาประกาศสอบราคา

จํานวน

๑ ชุด

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จะดําเนินการสอบราคา จางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) งบประมาณ
๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) ทางองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอสงสําเนาประกาศ
สอบราคาดังกลาวมาเพื่อประชาสัมพันธใหผูที่สนใจทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง
โทร/โทรสาร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

ที่ รย ๗๖๐๐๒/

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

ขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง

เรียน นายระลึก มะลิวัลย, นายมานิตย วงศเนียม
สิ่งที่สงมาดวย 1. คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
2. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

จํานวน
จํานวน

๑
๑

ฉบับ
ฉบับ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดประกาศสอบราคาจาง โครงการลงลูกรังกลบหลุมบอพรอม
เกลี่ยเรียบถนนภายในหมูบาน จํานวน ๓๖ สาย ปริมาตรลูกรังจํานวน ๑,๕๑๒ ลูกบาศกเมตร หมูที่ ๑ - ๖ .
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) .
งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) และองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดมีคําสั่ง
แตงตั้งทานเปนคณะกรรมการตรวจงานจางตามโครงการดังกลาว
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางงาน
ดังกลาวใหทานทราบ เมื่อผูรับจางลงมือทํางานจะแจงใหทานทราบ และแจงใหทานเขาตรวจรับงานจางอีกครั้งเมื่อผูรับจาง
ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุชาติ เดชประสาท)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ฝาย (งาน) ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
อบต. วังจันทร
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๖๔๕๐ ตอ ๑๐๔

ที่ รย ๗๖๐๐๒/

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง
- แกลง รย ๒๑๒๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

เรียน

นายพัลลภ กาหลง, นางศรีแพร นิติสวน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
๒. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

จํานวน
จํานวน

๑
๑

ชุด
ชุด

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดประกาศสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม โครงสรางทาง
พรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
งบประมาณ
๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) และองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดมีคําสั่งแตงตั้งทาน
เปนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามโครงการดังกลาว
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอเชิญทานเขารวมเปดซองสอบราคาจางตามโครงการดังกลาว
ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอวังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา) ในวันและเวลา
ดังกลาวขางตน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

ใบรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่.....25......เดือน.......กันยายน....พ.ศ.....2556............
วันนี้ เวลา ……………..…..…..น. เจาหนาที่รับซองสอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมวางทอลอดกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ขนาด 2 ∅ 0.80 ม. x 7.00 ทอน พรอมกําแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากทอ ๒ ขาง
ซอยเพิ่มทรัพย หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร) ของ….…..บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จํากัด….…...จํานวน 1 ซอง ไวเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ) ………………………………………….ผูยื่นซอง
(……………………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………………….เจาหนาที่รับซอง
(นายรุงนะภา ออนศรี)

ใบรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่.....22......เดือน.......สิงหาคม.....พ.ศ.....2556............
วันนี้ เวลา ……………..……..…..น. เจาหนาที่รับซองสอบราคาจางโครงการปรับปรุงซอมแซมเพิ่มขนาดทอ
ลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 แหง ขนาด ∅ 0.80 เมตร จํานวน 8 ทอน ซอยสวนสม 1 หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร .
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ) .
ของ…..หางหุนสวนจํากัด ทองหมื่นชั่ง….…...จํานวน 1 ซอง ไวเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ) ………………………………………….ผูยื่นซอง
(……………………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………………….เจาหนาที่รับซอง
(นายรุงนะภา ออนศรี)

ใบรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่.....2......เดือน.......มกราคม.......พ.ศ.....2557............
วันนี้ เวลา ……………..……..…..น. เจาหนาที่รับซองสอบราคาจาง เหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
.
ของ………....................................................................….……...จํานวน 1 ซอง ไวเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ) ………………………………………….ผูยื่นซอง
(……………………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………………….เจาหนาที่รับซอง
(นายรุงนะภา ออนศรี)

หลักฐานการรับ/ ทราบ คําสั่งของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ ไดรับทราบคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร เลขที่
/๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ จางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน ๑ แหง หมูที่ ๕
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
โดยวิธี สอบราคา นั้น
๑. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) พ.จ.อ......................................................................................................................................................................
(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน)
๒. เจาหนาที่รับซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(นายรุงนะภา ออนศรี)
๓. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................
(นางนารี วงศทิม)
(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................
(นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร)
(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................
(นางโสภิดา พลถาวร)
(ลงชื่อ).................................................................................................................................................................................
(นายพัลลภ กาหลง)
(ลงชื่อ)...............................................................................................................................................................................
(นางศรีแพร นิติสวน)

๔. คณะกรรมการตรวจการจาง

-๒-

(ลงชื่อ) .................................................................................................................................................................................
(นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(นายอํานาจ มูลสาคร)
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(นายวัฒนพล แชมชื่น)
(ลงชื่อ).....................................................................................................................................................................................
(นายพงศักดิ์ ดาวงษ)
๕. ผูควบคุมงานกอสราง
(ลงชื่อ)................................................................................................................................................................................
(นายกันตธร ครุธนอย)

บันทึกขอความ

สวนราชการ

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

ที่ รย
เรื่อง ขอปดประกาศสอบราคาจาง

วันที่ ๑๖

มกราคม

.

๒๕๕๕

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขาพเจา นายรุงนะภา ออนศรี เจาพนักงานพัสดุ ไดนําประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ปดประกาศเผยแพรเอกสารสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ตอหนาพยาน ๒ คน
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตามทายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)............................................................ผูปดประกาศ
(นายรุงนะภา ออนศรี)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(นางโสภิดา พลถาวร)

(นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน)

บุคลากร
(ลงชื่อ)............................................................พยาน

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาสวนการคลัง
พ.จ.อ.

เจาพนักงานพัสดุ

นิติกร

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

(นายสุชาติ

เดชประสาท)

บันทึกขอความ
สวนราชการ

ฝาย (งาน) ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

ที่ รย
เรื่อง รายงานผลการเปดซองสอบราคาจาง

วันที่

.

24 มกราคม 2554

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่องเดิม
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร เรื่อง สอบราคาลงลูกรังกลบหลุมบอพรอมเกลี่ยเรียบ
ถนนภายในหมูบาน จํานวน 36 สาย ปริมาตรลูกรังจํานวน 1,512 ลูกบาศกเมตร หมูที่ 1 - 6 ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 21 มกราคม 2554
เวลา 11.00 น. นั้น
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามวันและเวลาดังกลาว เปนที่เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูเสนอราคา
จํานวน 2 ราย ดังนี้ (1.) หางหุนสวนจํากัด สรรพวิท กอสราง 2011 ราคาที่เสนอ 257,000 บาท
(2.) บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จํากัด ราคาที่เสนอ 257,500 บาท
ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
ขอ 27 (28) คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด สรรพวิท กอสราง 2011
เนื่องจากเปนผูเสนอ ราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากล างและเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขอพิจารณา
เพื่อใหการจัดจางเปนไปตามระเบียบเห็นควรเรียกผูรับจางมาทําสัญญาตอไป
ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นายรุงนะภา ออนศรี)

เจาพนักงานพัสดุ
พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
(นายสุชาติ เดชประสาท)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

ที่ รย ๗๖๐๐๒/
มกราคม
เรื่อง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐
๒๕๕๔

ขอใหไปทําสัญญาจาง

เรียน ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด สรรพวิท กอสราง ๒๐๑๑
อางถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ตามที่ทานเขาสอบราคาโครงการลงลูกรังกลบหลุมบอพรอมเกลี่ยเรียบถนนภายในหมูบาน จํานวน ๓๖ ยสา
ปริมาตรลูกรังจํานวน ๑,๕๑๒ ลูกบาศกเมตร หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
ซึ่งไดทําการเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยทานเสนอราคา เปนเงิน 257,000 บาท ซึ่งเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากลาง
ที่ตั้งไว พรอมทั้งมีเอกสารถูกตองครบถวน นั้น
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลว ตกลงจางตามโครงการดังกลาวจากทานตามวงเงินขางตน
โดยใหไปทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน……...๗….......วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ พรอมกับ
นําหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน ………….....๑๒,๘๕๐……….บาท ไปมอบไวแกองคการบริหารสวนตําบล ในวันทํา
สัญญาดวย
อนึ่ง หากทานไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดที่ไดแจงไวในเอกสารสอบราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุชาติ เดชประสาท)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ฝาย (งาน) ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
อบต. วังจันทร
โทร. ๐-๓๘๖๖- ๖๔๕๐ ตอ ๑๐๔

ใบมอบและรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
วันนี้ เวลา...............................น. คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา ไดรับซองสอบราคาจาง เหมา
ปรับปรุงซอมแซมโครงสราง ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน .
1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร)
หมายเลขประจําซอง
ชื่อบริษัท
หมายเหตุ

(ลงชื่อ)................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

ผูมอบ

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการเปดซองฯ
(นางนารี วงศทิม)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางสาวพรรณวลัย พุมจันทร)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางโสภิดา พลถาวร)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นายพัลลภ กาหลง)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางศรีแพร นิติสวน)

ผูรับมอบ

บันทึกการมอบซอง
เขียนที่ อบต. วังจันทร
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
บันทึกนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ เวลา .................... น. เจาหนาที่ไดรับมอบซองสอบราคา
จาง เหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก
จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการ บริหารสวนตําบลวังจันทร) จํานวน…........1.…....ซอง (ซึ่งปดผนึกอยูในสภาพเรียบรอย) พรอมไดระบุ วัน เวลาที่รับซอง
ของ....................................................................................จึงไดสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุไวแลววันนี้

(ลงชื่อ) ...................................................... นักวิชาการพัสดุ
(นายรุงนะภา ออนศรี) เจาหนาที่รับซอง ผูมอบ
ไดรับซองสอบราคาจาง เหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง ทางพรอมผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม
ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตาม
แบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
ของ..................................................................................................................
เจาหนาที่รับซองสอบราคา ซึ่งผนึกซองอยูในสภาพเรียบรอยไวถูกตองแลว จํานวน........1........ราย
(ลงชื่อ) ........................................................ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ผูรับมอบ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

รายงานการรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
อําเภอวังจันทร รย 21110
วันที่ 2

เรียน คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2557

วันนี้ เวลา
น. ไดรับซองสอบราคา จาง เหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสราง ทางพรอม
ผิวจราจรที่ชํารุด บริเวณทอลอดเหลี่ยม ถนนสายวังจันทร - เขาคอก จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร .
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร) ของผูยื่นซอง
สอบราคา จํานวน
ราย ดังตอไปนี้
1. ……………………………………………………...
2. ……………………………………………………...
3. ……………………………………………………...
4. ……………………………………………………...
5. ……………………………………………………...
6. ……………………………………………………...
7. ……………………………………………………...
8. ……………………………………………………...
9. ……………………………………………………...
10. ……………………………………………………...
จึงขอสงมอบตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)

ไดรับเรื่องไวแลว
1. ........................................................(นางนารี)
2. ........................................................(นางสาวพรรณวลัย)
3. ........................................................(นางโสภิดา)
4. ........................................................(นายพัลลภ)
5. ........................................................(นางศรีแพร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

ที่ รย ๗๖๐๐๒/
กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง

ขอใหไปทําสัญญาจาง

เรียน ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรีต
อางถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ตามที่ทานเขาสอบราคา จาง เหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมวางทอลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก
(มอก. ชั้น ๓) ขนาด ๒ ∅ ๐.๘๐ ม. x ๗.๐๐ ทอน พรอมกําแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ปากทอ ๒ ขาง ซอยเพิ่มทรัพย
หมูที่ ๕ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง(รายละเอียดตามแบบสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร)
ซึ่งไดทําการเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยทานเสนอราค าเปนเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท
ซึ่งเปนผูที่เสนอราคาเทากับราคากลางที่ตั้งไวพรอมทั้งมีเอกสารถูกตองครบถวน นั้น
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลว ตกลงจางตามโครงการดังกลาวจากทานตามวงเงินขางตน
โดยใหไปทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน
๗
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้
พรอมกับนําหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
๗,๗๐๐
บาท ไปมอบไวแกองคการบริหารสวนตําบล
ในวันทําสัญญาดวย
อนึ่ง หากทานไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดที่ไดแจงไวในเอกสารสอบราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วาที่เรือตรี

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
อบต. วังจันทร
โทร. ๐-๓๘๐๒-๘๐๑๐

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

