ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกั๋น หมูที่ 2
ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
--------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาโครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
• โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกั๋น หมูที่ 2 ตําบลสํานักแตว

ปริมาณงาน : กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.60
เมตร ยาว 116.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด
ราคากลางคากอสราง 435,000.00 บาท (--เงินสี่แสนสามหมื่นหาพันบาทถวน--)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป0นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเป0นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป0นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา...174,000.00...บาท และเป0นสัญญา
เดียวกัน
4. ผู เสนอราคาตองไมเป0 น ผูมี ผ ลประโยชนรวมกั นกั บ ผู เสนอราคาอื่ น ที่ เขาเสนอราคา ใหแก
องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป0นผูกระทําการอันเป0นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป0นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่.....22 ตุลาคม 2558.......ระหวางเวลา......14.30..........น.
ถึ ง .....15.00....น. ณ...สถานที่ ก อสรางของโครงการ..และกํ า หนดรั บ ฟA ง คํ า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
ในวันและเวลาเดียวกัน หากผูเสนอราคาไมไปดูสถานที่กอสรางใหถือวาผูเสนอราคายอมรับสภาพพื้นที่ที่จะกอสราง
ทุกกรณี
กําหนดยื่นซองสอบราคา
1. ในวัน ที่ 12 ตุ ลาคม 2558 ถึงวั นที่ 28 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นตรงตอ เจาหนาที่รับซอง องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
2. และในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวม
ขอมู ล ขาวสารการซื้ อ หรื อ การจางขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลระดั บ อํ า เภอ หองกลุ มสงเสริ ม ทองถิ่ น
ที่วาการอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กํ า หนดเป> ด ซองสอบราคา ณ ศู น ยรวมขอมู ล ขาวสารการซื้ อ หรื อ การจาง ระดั บ อํ า เภอ
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เป0นตนไป

-2ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ไดที่ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ระหวางวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.Info@Sumnaktaw.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 074-460273
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

( นางศิโรรัตน รัตนศรีเขมรักข )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 02/2559
สอบราคาจางกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกั๋น หมูที่ 2
ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกั๋น หมูที่ 2 ตําบลสํานัก
แตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ หมูที่ 2 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ราคากลางในการ
กอสราง 435,000.00 บาท (--เงินสี่แสนสามหมื่นหาพันบาทถวน--) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํา นวณราคากลางงานกอสรางเป0 น การเปa ด เผยเพื่ อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรู ขอมูล ไดเทาเที ย มกัน เพื่ อให
ประชาชนเขาตรวจดูได)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป0นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป0นผูที่ถูกระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป0นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่น เป0นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป0นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเป0นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา.....174,000.00......บาท และเป0นผลงานที่เป0นคูสัญญาเดียวกันและโดยตรงกับ
สวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเป0นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา เป0น
2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป0นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเป0นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป0นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝfายใดเป0นบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝfายใดเป0นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปaดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) บัญ ชี ร ายการกอสราง (หรื อใบแจงปริ มาณงาน) ซึ่ งจะตองแสดงรายการวัส ดุ อุป กรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.7(1)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข ใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราราคาใหชัดเจน จํานวนเงินจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเป0นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไวทายใบเสนอราคาใหถู ก ตอง ทั้ งนี้ ราคารวมที่ เ สนอจะตองตรงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและ
ตั ว หนั ง สื อ ถาตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไมตรงกั น ใหถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป0 น สํ า คั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว

-3ราคาที่เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปaดซองสอบราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ ส นอ รา ค าจ ะ ตอ งยื่ น ซอ ง ส อ บร า คา ที่ ปa ด ผ นึ ก ซอ ง เรี ยบ ร อย จ าห นา ซ อง ถึ ง
ประธานคณะกรรมการเป>ดซองสอบราคาจาง โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานกั๋น
หมูที่ 2 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาจาง เลขที่ 02/2559 โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซอง ระหวางวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่
28 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว
และในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
จางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่วาการอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปaดซองสอบราคาจะเปaดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคาแตละรายวาเป0นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปaดซองสอบราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปaดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปaดซองสอบราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
วามีการกระทําอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป0นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป0นผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเป0นผูที่ใหความรวมมือเป0นประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป0นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป0นผูเสนอเพราะเหตุเป0นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป0นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป0นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปaดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเป0นที่สุด
คณะกรรมการเป>ดซองสอบราคา จะเป>ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ ที่วาการอําเภอสะเดา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปEนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมเป0นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปaดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป0นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป0นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม
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สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป0นขอผิดพลาดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป0นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่ อผู เสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารสอบราคา หรื อในหลั กฐานการรั บ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป0นสาระสําคัญ หรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปaดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือ ไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเป0นสําคัญ
หรือใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลเป0น เด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคําเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป0นผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการเปaดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เป0นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป0นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางราคาอยางเป0นธรรมตามขอ 1.5 (2)
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ 4.5 และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป0นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเป0นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาดังกลาว
ได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป0นจํานวนเงินเทากับรอยละ
5 ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป0นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิ น ทุ น หลั กทรั พยที่ ไดรั บ อนุ ญ าตใหประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อการพาณิ ช ยและประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)
พนจากผูผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป0น 1 งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เป0นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป0นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ปJ ... เดือน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน
15
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายจายคางจาย ปJ พ.ศ.2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปj พ.ศ. 2558 แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเ รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเป0นผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิขยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป0นของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-6(2) จั ด การใหสงของดั ง กลาวบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ชนเดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ อนุญ าตจากสํา นักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิ ชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป0นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเป0นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเป0นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักอธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/ ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับตาคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ 1.5
12. มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผู
เสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝjมือชางจาก ชางโยธา หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่รับรอง
ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางละ 1 คน ในแต
ละสาขาชางดังตอไปนี้
ชางโยธา หรือ ชางกอสราง
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผู รับ จางพึ งปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑที่ กฎหมายและระเบี ย บได
กําหนดโดยเครงครัด

-7องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว

(นางศิโรรัตน รัตนศรีเขมรักข)
ปลัดนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว
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