ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ 8
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน จะดาเนินการโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้าน
ไร่หัวโลด หมู่ที่ 8 ใช้ท่อ P.VC.Ø 3 นิ้ว จานวน 950 ท่อน พร้อมประตูน้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่
สะท้อนกาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด
-ราคากลางของทางราชการ 519,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
259,500 บาท
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖.ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕9 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑0.๐๐ น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม ในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑1.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคาตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม ๒๕๕9 ถึ ง วั น ที่ 2 กั น ยายน ๒๕๕9
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน และในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕9
ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น. ณ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ หรื อ การจ้ า งของ อบต.ระดั บ อ าเภอ
(ที่ว่าการอาเภอบ้านลาด ชั้น 2 ) อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน
๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ (ที่ว่าการ
อาเภอบ้านลาด ชั้น 2) อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

-๒ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ.......1,0๐๐.....บาท ได้ที่ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕9 หรือสอบถามทาง
โทรศั พ ท์ ห มายเลข ๐–๓๒๔9–9340 ในวั น และเวลาราชการ และสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ท างเว็ บ ไซต์
www.raisathon.com และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายย้อม ศรีแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 6 /๒๕๕9
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ 8
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ลงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
………………………………………..
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้าประปาหมู่บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ 8 ใช้ท่อ P.VC.Ø 3 นิ้ว จานวน
950 ท่อน พร้อมประตูน้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกาหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด
ราคากลางของทางราชการ 519,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ณ สถานที่ด าเนิน การ หมู่ที่ 8 ตาบลไร่สะท้อน อาเออบ้า นลาด
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

จังหวัดเพชรบุรี โดยมี

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
๑.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ.(Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาครั้งนี้ ตามข้อ 1.6
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต.ไร่สะท้อน

-22.6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า.... 259,500 ... บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
อบต.ไร่สะท้อนเชื่อถือ
2.7. ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือบุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย (ถ้ามี)
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง

-3๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..120...วัน...... นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.....90.. วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้าประปา หมู่บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ 8 ตาบลไร่สะท้อน อาเออบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6 /๒๕๕9 โดยยื่นโดยตรง
ต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕9
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน และในวันที่ 5 กันยายน
๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ
(ที่ว่าการอาเภอบ้านลาด ชั้น 2 ) อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็ น ผู้ เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ เสนอราคาที่มีสิ ทธิได้รับการคัดเลื อก และองค์การบริห ารส่ว นตาบลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิ จฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจาการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอบ้านลาดชั้น 2)
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดพิ จ ารณาเห็ น ด้ ว ยกับ คาคัดค้ านของผู้ อุท ธรณ์ และเห็ นว่า การยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

-4๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่สะท้อนเท่านั้น
๕.๓. องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทา
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ส ะท้อนมีสิ ทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลั กฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็น
ผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เ สร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ไร่สะท้อนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ป รากฏข้อเท็จ จริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้ เสนอราคาที่มีสิ ทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลไร่ส ะท้อนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือ กดังกล่ าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-5๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตาบล ไร่
สะท้อน อายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิ นเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนยึดถือไว้ในขณะที่ทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑. เงินสด
๖.๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.4. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท )
๖.5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……..๑…...งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……-….ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………….……………
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………….
ให้แล้วเสร็จภายใน……-………วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……-….ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………....………
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………….
ให้แล้วเสร็จภายใน……-………วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……-….ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………..…
……………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………….…
ให้แล้วเสร็จภายใน……-………วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……-….ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………..……
……………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………………….
ให้แล้วเสร็จภายใน……-………วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ …๑๐๐…..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ …๐.๑๐…ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

-6๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..๒ ปี... นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม อายใน…๑๕…วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลไร่ส ะท้อนได้รับอนุมัติให้ใช้เงิน สะสม
ดังกล่าวแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริ หารส่วนตาบลไร่สะท้อนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย ( ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายใน ระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ
1.5

-712. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลไร่ส ะท้อนได้คัดเลื อกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๑.๒……………………-………………………………
๑๑.๓……………………-………………………………
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. หมู่ที่ 11
1. ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลบางครกไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณใน
การก่อสร้างหรือได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอหรือมีเหตุทาให้ไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการได้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางครก อาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้โดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครกเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก มีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประกาศสอบราคาในครั้งนี้ หากเห็นว่า
ผู้เสนอราคามีพฤติการณ์ในการสมยอมราคาหรือมีพฤติการณ์อื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกพิจารณาแล้ว
เห็น ว่าควรยกเลิ กการสอบราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่ วนตาบลบางครกเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุที่ทาการรื้อถอนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ทั้งสิ้น
4. ราคากลางของงานก่อสร้างที่ประมาณราคากลางไว้หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง
หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น และ
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคากลาง จะนาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทาป้ายโครงการชั่วคราว ติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กาหนดภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
6. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟในเขตก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจร
ณ จุดเริ่มต้นโครงการ จุดสิ้นสุดโครงการ และจุดอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ และต้อง
จัดทาการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีการต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เช่น ถนนชารุด ท่อประปาแตก ฯลฯ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการในการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีที่
การก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบ
ไม่ได้
8. ให้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเสนอแผนการดาเนินงานต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

