ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศรับจางไมประจําทาง จํานวน ๔ คัน
--------------------------------------------ดว ย องคก ารบริหารสว นตําบลแพรกษามี ความประสงคจ ะสอบราคา จางรถบัสปรับอากาศ วีไอพี
๒ ชั้น ๘ ลอ ขนาดที่นั่งไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่งพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น พรอมคาผานทางพิเศษ และพนักงานขับ
รถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได มีหองน้ําในรถ ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ณ จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ คัน ราคา
งบประมาณ ของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวใ นบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจาง
ครั้งนี้
๕. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และ
จะตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา
บาท ในสัญญาเดียวกัน
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการสว น
ทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเชื่อถือ
๖. ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง
๗. ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน พรอม
สําเนาประกันภัยของรถคันที่ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา หรือประกันการเดินทาง
๘. ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง พรอมรับรองสําเนา
๙. ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการในการนี้ ซึ่งการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง
จะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศสอบราคานี้
๑๐. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
/๑๑. ในกรณี...

-๒๑๑. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของอันเนื่องมาจากสภาพรถยนตหรือการขับขี่ของพนักงานของผูรับจางทําให
งานราชขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเกิดความเสียหายไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองจัดหารถยนตที่มี
คุณภาพตามประกาศมาทดแทนรถยนตคันเดิม องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะหักเงินคาจางตามราคาตอวันที่ผู
รับจางเสนอ โดยจะหักตั้งแตวันเกิดเหตุจนถึงวันกลับถึงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่
- ระหวาง เวลา - น. ถึง เวลา - น. ณ
กองชาง สํานักองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมกับรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่
เวลา น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ผูที่ไมไปดูสถานที่องคการบริหาร
สวนตําบล จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเมื่อมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอราคาจะนํามาเปน
ขอโตแยง ใด ๆ ในภายหลังมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวัน ที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ .
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา และในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ
การจางของ องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
และ
กําหนดเปดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตน ไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อการจางขององค ก ารบริห ารสว นตํ าบลระดั บอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวั ด
สมุทรปราการ
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท(หนึ่งรอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุและ
ทรัพยสิน กองคลัง องคก ารบริหารสว นตําบลแพรกษา ระหวางวัน ที่ ๑๐ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๘ ถึงวัน ที่ ๒๔.
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) ...............................................
(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๗ /๒๕๕๘
โครงการจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศรับจางไมประจําทาง จํานวน ๔ คัน
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
**************************************************
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ลอ ขนาดที่นั่งไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่งพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
และ
หลอลื่น พรอมคาผานทางพิเศษ และพนักงานขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได
มีหองน้ําในรถ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ณ จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ ๓ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ คัน ราคาของงานการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่น
บาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
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 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ “ องคการบริหารสวนตําบล ”
/๒.๖ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา
บาท ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ “ องคการบริหารสวนตําบล ” เชื่อถือ
๒.๗ ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง
๒.๘ ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงิน ไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน
พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันที่ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา หรือประกันการเดินทาง
๒.๙ ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง พรอมรับรองสําเนา
๒.๑๐ ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตที่มีสภาพดีมาใชบริการในการนี้ ซึ่งการจางรถยนตดังกลาว ผูรับ
จางจะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใชบริการ และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไว
ในประกาศสอบราคานี้
๒.๑๑ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสว นตําบล
แพรกษา สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิ้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา 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) หลักประกัน...

-๓(๒) หลักประกันซอง (ถามี)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ขอ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน
นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว
และ
จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๔ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “ องคการบริหารสวนตําบล ” ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่น ซองใบเสนอราคาที่ปด ผนึก ซองเรียบรอย
จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๗/๒๕๕๘” โดย
ยื่นโดยตรงตอ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันที่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และ
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และกําหนดเป ดซอง
เสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนิน การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
/หากปรากฎ...

-๔หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)
และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “
องคการบริหารสวนตําบล ” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน ผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่
มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ผูวาราชการจังหวัด พิจ ารณาเห็น ดว ยกับคําคัด คานของผูอุทธรณและเห็น วาการยกเลิกการเปด ซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “ องคการบริหารสวนตําบล ” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “ องคการบริหารสวนตําบล
” เทานั้น
๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล”
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
/(๔) ราคาที.่ ..

-๕(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผู
เสนอราคาได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเ สนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
“องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ ๔.๕ และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหารสวน
ตําบล” ภายใน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่สอบราคาไดให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔(๒)
/๖.๔ หนังสือค้ํา...

-๖๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
“องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - .เดือน - ป
นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจางทั้งหมด แต
ทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตาม
แบบดังระบุไวในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแก “ องคการบริหารสวน
ตําบล ” กอนการรับชําระเงินลวงหนานัน้
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินกู
จาก
และเงินชวยเหลือจาก
.
/การลงนาม...

-๗การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคก ารบริหารสวนตําบล มีเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
และ
ไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริก ารรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สง เสริ มการพาณิ ช ยนาวีภ ายใน๗ วัน นั บถั ด จากวัน ที่ ผูรั บจ า งสั่ ง หรื อ ซื้อ ของจากตา งประเทศ เว น แต เป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัด การใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน เดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตเช น นั้ น ก อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ “องคการบริหารสวนตําบล” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง จาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท งิ้
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ทรี่ ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน
ขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “ องคการบริหารสวนตําบล ” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจ าง และได ตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ
- ของแตละสาขาชาง
แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
/๑๓.๑...

-๘๑๓.๑ ......................................-..................................................................
๑๓.๒ .......................................-.................................................................
๑๔. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบกําหนด
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง

