ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน,เทลาน คสล. และเสาธง
บริเวณศูนยสุขภาพชุมชน(๒๔ ไร) หมู ๑ และหมู ๕ ตําบลแพกรษา
****************************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สํานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงคสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนน,เทลาน คสล.และ
เสาธง บริเวณศูนยสุขภาพชุมชน(๒๔ ไร) หมู ๑ และหมู ๕ ตําบลแพรกษา โดยกอสรางเปนถนนและเทลาน คสล.
หนา ๐.๑๕ เมตร เสาธงสแตนเลส สูง ๑๘.๐๐ เมตร ฐาน คสล. จํานวน ๑ ชุด ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.
แพรกษา
ราคากลาง ของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน ๑,๑๘๕,๙๐๐.-บาท
(-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพัน เการอยบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม เป นผู ไดรับเอกสิท ธิ์ หรือความคุม กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้ นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหาร
สวนตําบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
๕. ตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา
๔๗๔,๓๖๐.-บาท ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ .ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ กองชาง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมกับรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ .
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ผูที่ไมไปดูสถานที่องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเมื่อมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผู
เสนอราคาจะนํามาเปนขอโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
/กําหนดยื่นซอง...

-๒กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๙ .ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา และในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดตอขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามรอยบาทถวน-) ไดที่ กอง
คลั ง องค การบริหารสวนตํ าบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ระหวางวันที่ ๒๓ กุม ภาพั นธ ๒๕๕๙ ถึ งวันที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๕๙ . หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบใหบุคคลอื่นมาขอซื้อ
เอกสารจะตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑ /๒๕๕๙ .
การจางเหมา โครงการกอสรางถนน,เทลาน คสล. และเสาธง
บริเวณศูนยสุขภาพชุมชน (๒๔ ไร) หมู ๑ และหมู ๕ ตําบลแพรกษา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
****************************
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนน,เทลาน คสล.และเสาธง บริเวณศูนยสุขภาพชุมชน(๒๔ ไร) หมู ๑
และหมู ๕ ตําบลแพรกษา โดยกอสรางเปนถนนและเทลาน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร เสาธงสแตนเลส สูง ๑๘.๐๐
เมตร ฐาน คสล. จํานวน ๑ ชุด 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 หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๕ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๕ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๔๗๔,๓๖๐.-บาท ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบีย บบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “องคการบริหารสวนตําบล”
เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของ ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย 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
/๔ การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “องคการบริหารสวนตําบล” ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคา .โดยระบุ ไ วที่ หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา งเลขที่ ๑/
๒๕๕๙” โดยยื่นโดยตรงตอ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ - ๘ มีนาคม
๒๕๕๙ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๙ .เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตํา บลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมือ งสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อํา เภอเมื องสมุทรปราการ จังหวั ด
สมุทรปราการ และกําหนดเปดซองเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน รวมกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่น ตามข อ ๑.๕(๑) ณ วั นประกาศสอบราคาหรื อไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
“องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอ...

-๔ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวา ราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเป ดซองสอบราคาจะเป ดซองใบเสนอราคาของผู เ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ การ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๕๙.ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอ ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิ ใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการ
บริหารสวนตําบล” เทานั้น
๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล”
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคา ที่ เ ป น
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคาหรือในการทํ า สั ญญา คณะกรรมการเป ดซองสอบราคาหรือ
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับ ผูเสนอราคาได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
/๕.๕ “องคการ...

-๕๕.๕ “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูเสนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายไดวา ไมอาจดํา เนินงานตามสั ญญาได
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่
รับฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
“องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากผู ว า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหาร
สวนตําบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาได ให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงิ นทุน เพื่อการพาณิช ยและประกอบธุรกิจค้ํ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๗.คาจาง...

-๖๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
“องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน ๒ ป
นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชงานไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุไวในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔(๓) ใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน รายจายคางจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ .
เงินกู จาก
.และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงิน
คากอสรางจากเงินรายจายคางจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ . แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๕,๙๐๐.-บาท
(-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
/(๑) แจงการ...

-๗(๑) แจง การสั่ ง หรือ นํา สิ่ ง ของดัง กล า วเข า มาจากต า งประเทศตอ สํ า นัก งานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานัก งานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิช ยนาวีใ ห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ตาม (๑) หรื อ (๒) ผู รับ จา งจะต องรับ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู เสนอราคาซึ่ ง “องค ก ารบริหารส วนตํา บล” ไดคั ดเลือกแล วไม ไ ปทํ า สั ญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๗ “องคการบริหารสวนตําบล” จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
.
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได
ระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของ
แตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
๑๓.๑ สาขาโยธา,กอสราง
.
๑๓.๒
.
๑๔. ขอกําหนดการทําแผนปาย
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย 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 และหรือ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให จํานวน........-........บาท
(๙) ลักษณะและขนาดปายที่จะติดตั้งขณะดําเนินการกอสราง รายละเอียด ดังนี้
- พื้นปายเปนไมอัดหรือกระเบื้องแผนเรียบหนาไมนอยกวา ๔ มิลลิเมตร ขนาดไมต่ํากวา
๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร (กวางXยาว)
- สีที่ใชตองคงทนตลอดจนเสร็จสิ้นกอสรางโครงการ พื้นที่ใชสีน้ําเงินตัวอักษร ตัวเลข
และตราสํานักงานใชสีเขียว
- รายละเอียดสอบถามไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
๑๔.๒ กรณีดําเนินการกอสรางงานแลวเสร็จ ใหติดตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
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
- ตั้ง บนเสากลมขนาดเส นผ า ศู นย ก ลางไม นอยกวา ๒ นิ้ว ดา นบนเสา ป ดดว ยไม ก ลึ ง
จํานวน ๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพื้นที่ ฐานเสาที่ฝงลงในดินไมต่ํา
กวา ๕๐ เซนติเมตร มีคอนกรีตหุมโดยรอบ
- ตองมีสีรองพื้นเปนสีกันสนิม สีที่ใชเปนสีน้ํา โดยพื้นปายใชสีน้ําเงิน ตัวอักษร ตัวเลข
และตราสํานักงานใชสีขาว
- รายละเอียดสอบถามไดที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
/๑๔.๓ สําหรับงาน...

-๙๑๔.๓ สําหรับงานกอสรางที่เปนการสรางทาง คลอง หรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปายรายละเอียด
งานกอสราง ตามขอ ๑๔.๑ และขอ ๑๔.๒ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสรางอยางนอย ๒ ชุด ในระหวาง
ระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง

