ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตําบลหาดยาง
กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร

…………………………………………………………….
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตําบลหาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร
หนา 0.15 เมตร ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,000.-บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนหก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะยื่นซองเอกสารเสนอราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5 มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % เป็นเงิน
984,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามเชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น.
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ( ถ้าท่านไม่มาดูหรือรับ
ฟังคําชี้แจง ถือว่ายอมรับสภาพหน้างานจะใช้เป็นข้ออ้างภายหลังไม่ได้)
กําหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ( ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ขายและยื่นซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้างอําเภอศรีมหาโพธิ ) และกําหนดเปิดซองในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วน
การคลังองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. และในวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2558 ซื้ อ เอกสารและยื่ น เอกสารสอบราคาจ้ า งที่
ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ การจ้ า งอํ า เภอศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ
ไซค์ www.dongratonyam.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-218-796-9 ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายพิษณุ เข็มเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 5 /2558
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล
ตําบลหาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร

.................................................................................
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล ตําบลหาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร
หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,000.-บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
โดยมีข้อแนะนําและกําหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
(1) แบบรูปรายการละเอียด
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quanties)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 มีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 %
เป็นเงิน 984,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามเชื่อถือ
-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็นบุ คคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุ คคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั่น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์ สําเนารับรอง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
กําหนด ผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น )
(3) บั ญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
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ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตังแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดย กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นตาล หมู่ที่ 1
บ้านต้นตาล ตําบลหาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 “ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั่นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้ นแต่ ค ณะกรรมการฯจะวิ นิจ ฉั ย ได้ ว่ า ผู้เ สนอราคารายนั่ น เป็ นผู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอําเภอศรีมหาโพธิ ชั้น 2 ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558 ตังแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่า
ยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกกรเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
-45. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯไม่รับ
พิจารณาของผู้เสนอราคารายนั่น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามเท่านั่น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
โดยมีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามมีสิทธิที่ จะไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม เป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหานใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม จะให้ผู้เสนอราคานั่นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั่น
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5.6 ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม มีอาํ นาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทง
ยาม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากปลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคา ดังกล่าวได้
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั่นไม่เกิน 3 วัน ทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อง 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง )
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุไว้ข้อระบุ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น
ค่าก่อสร้างจากกรมเรียบร้อยแล้ว
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,000.-บาท ( หนึ่ง
ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั่นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกํ าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็ น ผู้รั บจ้างจะต้องปฏิบัติต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิ ช ย์ น าวี ภ ายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั่นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้ องได้รั บอนุญ าตเช่นนั่น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ได้คัดเลือกไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดงกระทงยาม สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขหรื อ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
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12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมือองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสาถนการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1
คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
ช่างก่อสร้าง
13. การปฏิบัติตามกฎหายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
9 กุมภาพันธ์ 2558

