ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
--------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความประสงคจะสอบราคาจาง
กอสรางโครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 11,250
ตารางเมตร พรอมติดตั้งป1ายโครงการ จํานวน 1 ป1าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กําหนด)
ระยะเวลาการกอสราง 90 วัน
ราคากลางของงานกอสรางครั้งนี้ เป-นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท
(--เงินหนึ่งลานบาทถวน--) ซึ่งราคากลางที่ประกาศนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลาง และ Factor F ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปAนนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปAนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปAนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา...410,000.00...บาท และเปAนสัญญา
เดียวกันที่ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาที่ไดมีการสงมอบงาน และตรวจรับเรียบรอยแลว
4. ผูเสนอราคาตองไมเปAนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลสํานักแตว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปAนผูกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปAนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กํ า หนดดู สถานที่ ก อสราง ในวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2558.......ระหวางเวลา......14.00..........น.
ถึ ง .....15.00....น. ณ...สถานที่ ก อสรางของโครงการ..และกํ า หนดรั บ ฟK ง คํ า ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
ในวันและเวลาเดียวกัน * หากผูเสนอราคาไมไปดูสถานที่กอสรางใหถือวาผูเสนอราคายอมรับสภาพพื้นที่ที่จะกอสราง
ทุกกรณี และเขาใจถึงเงื่อนไขรายละเอียดและรูปแบบรายการแลว จะโตแยงใด ๆ มิได

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา
1. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นตรงตอ เจาหนาที่รับซอง องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา
2. และในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 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 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปAนตนไป (โดยถือเวลาตามนาฬิกาของที่วาการอําเภอสะเดา
เปAนเวลามาตรฐาน)
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท ไดที่ งานทะเบียน
ทรั พ ยสิ น และพั ส ดุ กองคลั ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลสํ า นั ก แตว ระหวางวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2558
ถึ ง วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2558 ตั้ ง แตเวลา 08.30 น. ถึ ง เวลา 16.30 น. ในวั น และเวลาราชการ
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.Info@Sumnaktaw.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 074-460273
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นางศิโรรัตน รัตนศรีเขมรักข)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 04/2559
สอบราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคา
จางโครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไมนอยกวา 11,250
ตารางเมตร พรอมติดตั้งป1ายโครงการ จํานวน 1 ป1าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กําหนด)
ระยะเวลาการกอสราง 90 วัน ราคากลางของโครงการเปAนเงิน 1,000,000.- บาท(หนึ่งลานบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด 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) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปAนการเปiดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันเพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูได)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปAนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปAนผูที่ถูกระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปAนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เปAนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปAนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปAนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา.....410,000.00......บาท และเปAนผลงานที่เปAนคูสัญญาเดียวกันและโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่ นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปAนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคา เปAน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปAนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํา กัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่ นสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปAนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปAนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝnายใดเปAนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝnายใดเปAนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย สําเนาใบทะเบียนภาษี มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปiดอากรแสตมปoตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) บั ญ ชี ร ายการกอสราง (หรื อ ใบแจงปริ ม าณงาน) ซึ่ ง จะตองแสดงรายการวั ส ดุ อุ ป 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 จํานวนเงินจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเปAนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปAนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คา
ขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปiดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน

-34.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปiดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการเป<ด
ซองสอบราคาจาง สอบราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมูที่ 8 ตําบลสํานักแตว
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 04/2559
โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซอง ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว และในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่วา
การอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปiดซองสอบราคาจะเปiดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคาแตละรายวาเปAนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปiดซองสอบราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปiดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปiดซองสอบราคาวามีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปAนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ มีสิทธิ ไดรับ การคัดเลื อก และองคการบริห ารสวนตํา บลจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปAนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปAนผูที่ให
ความรวมมือเปAนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปAนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปAนผูเสนอเพราะเหตุเปAนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปAนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปiด
ซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปAนที่สุด
คณะกรรมการเป< ด ซองสอบราคา จะเป< ด ซองใบเสนอราคาของผู เสนอราคาที่ มีสิทธิ ไ ดรั บการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ
ที่วาการอําเภอสะเดา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เป-นตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมเปAนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปiดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปAนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ดวยกั บ คํ า คั ด คานของผู อุ ทธรณ และเห็ น วาการยกเลิ กการเปi ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปAนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปiดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปiดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปAนขอผิดพลาดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปAนประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบลเทานั้น

-45.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปAนสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปiดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือ ไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปAนสําคัญ หรือใหถือ
วาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปAนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคําเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปAนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการเปiดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปAนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปAนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางราคาอยางเปAนธรรมตามขอ 1.5 (2) องคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ
4.5 และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปAนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปiดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปAนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปiดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปAนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของ
ราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)

-5(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน
จากผูผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปAน 1 งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปAนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปAนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ปJ ...
เดือน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน
15
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินจายขาดเงินสะสม ประจําปJงบประมาณ 2558
การลงนามในสัญ ญาจะกระทํ าไดตอเมื่อองคการบริห ารสวนตํ าบลไดรั บอนุมัติจ ายขาดเงิน สะสม
ประจําปJงบประมาณ 2558แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปAนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเสนอราคา ซึ่งเปAนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปAนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปAนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

-611. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักอธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร.0203/ ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูต รคา K) จะตองคงที่ที่ร ะดับที่กํา หนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ 1.5
12. มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปAนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝtมือชางจาก ชางโยธา หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชาง
จํานวนอยางละ 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ชางโยธา หรือ ชางกอสราง
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
โดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลสํานักแตว

(นางศิโรรัตน รัตนศรีเขมรักข)
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