ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยทองนพคุณ ๒ (ซ.แยกบาน
ผูชวยประจวบ) หมู ๑ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
****************************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สํานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงคสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยทองนพคุณ ๒ (ซ.แยกบานผูชวยประจวบ) หมู ๑ ตําบลแพรกษา โดยกอสรางเปนถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๑ เมตร หรือพื้น ที่ผิว จราจร ๙๐๖ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางทั้ง ๒ ขาง เปนรางระบายน้ํา คสล. กวาง ๐.๕๐ เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร บอพัก คสล. ขนาดภายใน ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ทุกระยะ ๑๐ เมตร ทั้ง ๒ ขางถนน
ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา .ราคากลาง ของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(-สองลานบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
๕. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา และจะตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิ สหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ กองชาง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมกับรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวั นที่ ๕ .
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ผูที่ไมไปดูสถานที่องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเมื่อมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอ
ราคาจะนํามาเปนขอโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
/กําหนดยื่นซอง...

-๒กําหนดยื่น ซองสอบราคา ในวัน ที่ ๑๗ กุ มภาพัน ธ - ๕ มีน าคม ๒๕๕๘ และวัน ที่ ๙ มีน าคม
๒๕๕๘ .ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องคก ารบริหารสวนตําบล
แพรกษา และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และกําหนดเปด ซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ มีน าคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตน ไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดตอขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามรอยบาทถวน-) ไดที่ กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหวางวัน ที่ ๑๗ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มีน าคม ๒๕๕๘ .หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบใหบุคคลอื่นมาขอซื้อเอกสารจะตองมีหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๙ /๒๕๕๘ .
การจางเหมา โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้าํ ซอยทองนพคุณ ๒ (ซ.แยกบานผูชวยประจวบ)
หมู ๑ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
****************************
องคก ารบริหารสว นตําบลแพรกษา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคก ารบริหารสว นตําบล” มีค วาม
ประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยทองนพคุณ ๒ (ซ.แยกบานผูช ว ย
ประจวบ) หมู ๑ ตําบลแพรกษา โดยกอสรางเปนถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๑
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๙๐๖ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางทั้ง ๒
ขาง เปน รางระบายน้ํา คสล. กวาง ๐.๕๐ เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร บอพัก คสล. ขนาด
ภายใน ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ทุกระยะ ๑๐ เมตร ทั้ง ๒ ขางถนน ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา .
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑
แบบรูปรายการละเอียด
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาจาง
.
๑.๔
แบบหนังสือค้ําประกัน
.
(๑) หลักประกันซอง
.
(๒) หลักประกันสัญญา
.
๑.๕
บทนิยาม
.
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม .
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติ บุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๕ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ “องคการบริหารสวนตําบล”
๒.๖ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.-บาท ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “องคการบริหารสวนตําบล” เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง (ถามี)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๒)
/๔ การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “องคการบริหารสวนตําบล” ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา .โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ”
โดยยื่นโดยตรงตอ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ .
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และกําหนดเปด
ซองเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกัน กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ตามข อ ๑.๕(๑) ณ วั น ประกาศสอบราคาหรื อ ไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสว น
ตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอ...

-๔ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ .
ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสว น
ตําบล” เทานั้น
๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล”
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตั ด สิน การสอบราคาหรื อ ในการทํ า สัญ ญา คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาหรื อ
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
/๕.๕ “องคการ...

-๕๕.๕ “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญ
และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ด ขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูเ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว า ไม อาจดํ า เนิ น งานตามสัญ ญาได
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ “องคก ารบริหารสว นตําบล” จะใหผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
“องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหาร
สวนตําบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาได ให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่ น
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๗.คาจาง...

-๖๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
“องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขุดดิน
วางทอระบายน้ํา คสล. และบอพัก คสล.แลวเสร็จทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน ๒ ป
นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชงานไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไวในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแก “องคการบริหาร
สวนตําบล” กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ .
พ.ศ. ๒๕๕๗ .เงินกู จาก
.และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ . แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองลาน
บาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รฐั มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(๑) แจงการ...

-๗(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัด การใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน เดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ง ของนั้ น โดยเรื ออื่ น ที่ มิใ ชเ รือ ไทย ซึ่ งจะต องได รับ อนุญ าตเช น นั้ น ก อนบรรทุ ก ของลงเรื ออื่ น หรื อเป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๗ “องคการบริหารสวนตําบล” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีทคี่ า
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
.
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน
ขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
๑๓.๑ สาขาโยธา,กอสราง
.
๑๓.๒
.
๑๔. ขอกําหนดการทําแผนปาย
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติต ามหลัก เกณฑที่ก ฎหมาย และระเบียบ
กําหนดไดกําหนดไวโดยเครงครัด
/๑๔.๑ ผูเสนอราคา...

-๘๑๔.๑ ผูเสนอราคาจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง ใหดําเนินการ
ติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ใหมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้
(๑) องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เจาของโครงการสถานที่ติดตอสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ พรอมดวงตราองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(๓) ปริมาณงานกอสราง
(๔) ชื่อ ที่อยูของผูรับจางและเลขหมายโทรศัพท
(๕) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด
(๖) วงเงินคากอสราง และแหลงเงินที่กอสราง
(๗) ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
(๘) ระบุขอความ “กอสรางดวยเงินภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บ จํานวน......-......บาท และหรือจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให จํานวน........-........บาท
(๙) ลักษณะและขนาดปายที่จะติดตั้งขณะดําเนินการกอสราง รายละเอียด ดังนี้
- พื้นปายเปนไมอัดหรือกระเบือ้ งแผนเรียบหนาไมนอยกวา ๔ มิลลิเมตร ขนาดไมต่ํากวา
๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร (กวางXยาว)
- สีที่ใชตองคงทนตลอดจนเสร็จสิ้นกอสรางโครงการ พืน้ ที่ใชสีน้ําเงินตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใชสีเขียว
- รายละเอียดสอบถามไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
๑๔.๒ กรณีดําเนินการกอสรางงานแลวเสร็จ ใหตดิ ตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานกอสราง ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมดวงตรา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
(๓) ปงบประมาณที่ทําการกอสราง
(๔) วงเงินคากอสราง และแหลงเงินที่กอสราง
(๕) ลักษณะและขนาดปายที่จะติดตั้งภายหลังงานเสร็จสิ้น มีรายละเอียด ดังนี้
- พื้นปายเปนเหล็กแผนหนาไมนอยกวา ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไมต่ํากวา ๐.๖๐ X ๑.๐๒ เมตร
(กวางXยาว) มีกรอบโดยรอบเปนเหล็กขนาดกวาง ๑ นิ้ว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร ประกอบแผนปาย
- ตั้งบนเสากลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒ นิ้ว ดานบนเสา ปดดวยไมกลึง จํานวน
๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพื้นที่ ฐานเสาที่ฝงลงในดินไมต่ํากวา ๕๐
เซนติเมตร มีคอนกรีตหุมโดยรอบ
- ตองมีสีรองพื้นเปนสีกันสนิม สีที่ใชเปนสีน้ํา โดยพื้นปายใชสีน้ําเงิน ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใชสีขาว
- รายละเอียดสอบถามไดที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
/๑๔.๓ สําหรับงาน...

-๙๑๔.๓ สําหรับงานกอสรางที่เปนการสรางทาง คลอง หรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปายรายละเอียดงาน
กอสราง ตามขอ ๑๔.๑ และขอ ๑๔.๒ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสรางอยางนอย ๒ ชุด ในระหวางระยะเวลา
การกอสรางผูรับจาง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง

