ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจางโครงการเทลานคอนกรีตพรอมลานจอดรถ
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน หมูที่ 4 ตําบลบานคลองสวน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
*********************************************
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวนมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการเทลานคอนกรีตพรอม
ลานจอดรถ บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน หมูที่ 4 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยทําการเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ กวาง 8.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร โครงหลังคาเหล็กขนาด กวาง 7.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร รวมชายคา โดยมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 344.00 ตารางเมตร พรอมเทถนนคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร และลาน
คอนกรีตทางเขาขนาดกวาง 15.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยมีพื้นที่ดําเนินการรวมกันไมนอยกวา 992.00
ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวนกําหนด)
ราคางบประมาณที่ตั้งไวและใชเป<นราคาในการดําเนินการครั้งนี้เป<นเงิน 1,453,700.00 บาท (หนึ่งลานสี่
แสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน)
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เป<นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๘๗๘.๓๖ บาท (หนึ่งลานสี่แสนหก
หมื่นแปดพันแปดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป<นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม
นอยกวา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเป<นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป<นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเป<นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบานคลองสวน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป<นผูกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<น
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน และกําหนดรับฟRงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๑.๑๕ น. เป<นตนไป โดยผูที่ไมดูสถานที่กอสราง องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน จะถือ
วาไดทราบและเขาใจรายละเอียดการกอสรางดีแลว เมื่อมีปRญหาและอุปสรรคจะนํามาเป<นขออางมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานคลองสวน หรือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ
หรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ หรือวันที่ 22 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.3016.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน และกําหนดเปUดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป<นตนไป

-2ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจางในราคาชุดละ 1,500 บาท ไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบานคลองสวน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ตอ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค พุมเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน

เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๕/๒๕๖๐
สอบราคาจางโครงการเทลานคอนกรีตพรอมลานจอดรถ
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน หมูที่ 4 ตําบลบานคลองสวน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความ
ประสงคจะ สอบราคาจางโครงการเทลานคอนกรีตพรอมลานจอดรถ บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บานคลองสวน หมูที่ 4 ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยทําการเท
พื้นคอนกรีตลานจอดรถ กวาง 8.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.20 เมตร โครงหลังคาเหล็กขนาด
กวาง 7.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร รวมชายคา โดยมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 344.00 ตารางเมตร
พรอมเทถนนคอนกรีตขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร และลานคอนกรีตทางเขาขนาดกวาง
15.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร โดยมีพื้นที่ดําเนินการรวมกันไมนอยกวา 992.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวนกําหนด) ณ บริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานคลองสวน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป<นการเปUดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป<นผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป<นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป<นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป<นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป<นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเป<นผูกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<นธรรม ตามขอ ๑.๖

-2๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเป<นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเป<นนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบ
ราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป<นผลงานที่เป<นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เป<นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคา เป<น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป<นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป<นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป<นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเป<นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป<นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป<นผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝlายใดเป<น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝlายใดเป<นนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาเอกสารสอบราคา
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปUดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

-3๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ใน
การเสนอราคา ใหเสนอเป<นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป<นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐วัน นับแตวันเปUดซองใบ
เสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปUดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาจางโครงการเทลานคอนกรีตพรอมลานจอดรถ บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานคลองสวน โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๕/
๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานคลองสวน หรือวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ หรือวันที่ 22 สิงหาคม -31 สิงหาคม 2560 เวลา
08.30-16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวา เป<นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปUดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปUดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปUดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<นธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป<นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป<นผูทิ้งงาน เวน
แตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเป<นผูที่ใหความรวมมือเป<นประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเป<นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป<นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป<นผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป<นผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เป<นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป<นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปUดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวัดใหถือเป<นที่สุด
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา จะเปUดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางองคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป<นตนไป
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เสนอราคา เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป<นประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปUดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป<นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปUดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป<นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป<นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป<น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเป<นสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลเป<นเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผูเสนอราคาเป<นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป<นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป<นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป<นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเปUดซอง สอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเป<นที่รับฟRงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

-5๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปUดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป<นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป<นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป<นธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเป<นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปUดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป<นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปUด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการ
บริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป<นจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป<นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป<น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป<นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน เมื่อrผรับจางไดปฏิบัติงาน เทคอนกรีต พื้นที่รวมไมนอยกวา ๙๙๒.๐๐ ตารางเมตร ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) เป<นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานกอสรางโรงจอดรถแลวเสร็จ งานทําความสะอาด และงานทั้งหมดให แลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

-6๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป<นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ปs นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปs พ.ศ.
๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจาก เงินงบประมาณรายจายประจําปs พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เป<นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๘๗๘.๓๖ บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค)
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป<นผูรับจางและไดตก
ลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป<นผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมจาทา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป<นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป<นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป<นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป<นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕

-7๑๒. มาตรฐานฝAมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป<นผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางกอสราง
๑๒.๒ ชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดย เครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

