ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางรั้ว คสล. บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
…………………………………………………………………………………….
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสรางรั้ว คสล. บริเวณศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิน้ ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) สถานที่กอสราง ณ พื้นทีโ่ ดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไมนอยกวา ๓๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท เปนผลงานเดียว
๒. ไมเปนผูที่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่ง
ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
๔. เปนผูที่ผา นการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
- กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันสุดทายภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
คลองมวง สวนการคลัง งานพัสดุอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สวนการคลัง งานพัสดุ
- กําหนดยื่นซองสอบราคา สถานที่กลางภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอปากชอง ชั้น ๓) อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา
และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
(ที่วาการอําเภอปากชอง ชั้น ๓) อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ แตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา ไดที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (หารอยบาทถวน) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th
/ www.dla.go.th/ www.kloungmoung.org หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔ ๒๔๙๖๙๔ ตอ ๑๐๖
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประทีป เรืองเกษม
(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
สอบราคาจางโครงการกอสรางรั้ว คสล. บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง" มีความประสงค
จะ สอบราคาจางโครงการกอสรางรั้ว คสล. บริเวณศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้
เปนเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ณ พื้นที่ดําเนินการกอสรางโดยรอบของศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กตําบลคลองมวง โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนด 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) ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน /
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม /
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ /
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ /
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูได)
๑.๙ เอกสารแนบอื่นๆ
ใบแสดงรายการ ราคา ปร.๔ /
ใบแสดงรายการราคารวม ปร.๕ /
ใบแสดงรายการกอสราง ในแบบ ปปช. ๐๑ /
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูทไี่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล
คลองมวง

๒.๖ มีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา
๓๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท เปนผลการเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสญ
ั ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถอื หุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิ คุ คลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรอง (จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ตออายุไวไมเกิน 1 ป ในวันซื้อซองสอบ
ราคา) /สําเนาใบภาษีมลู คาเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ / สําเนาทะเบียนพาณิชย/ใบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบ e-GP/บัญชี
รายชื่อผูถือหุน กรรมการผูจัดการหุนสวนผูจัดการ/สําเนา หรือใบเสร็จรับเงินของโครงการที่ดําเนินการ/ เอกสาร
อื่น ๆ ที่ อบต. กําหนดให
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
หมายเหตุ เอกสารที่ในซองสอบราคา : ใบเสนอราคา และใบแจงปริมาณงาน เทานั้น
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดว ยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถา
ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น และคาใชจา ยทัง้ ปวงไวแลว

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางรั้ว คสล. บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบ
เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๐๐๑/ ๒๕๕๙ " ยื่นตอเจาหนาที่
- กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันสุดทาย
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง สวนการคลัง งานพัสดุ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
- กําหนดยื่นซองสอบราคา สถานที่กลาง ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐
น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอปากชอง ชัน้ ๓) อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จางจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรบั การคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ออกจากการ
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิไดรบั การคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินจิ ฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเ สนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันทีไ่ ดรับแจงจากคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรบั การ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอปากชอง ชัน้ ๓) อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ ดดาํ เนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผู
เสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงสงวนสิทธิไ์ มพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึง่ อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงมีสิทธิที่จะไมรบั ราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวงเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํ สุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวงมีสทิ ธิที่จะไมรบั ราคาของผูเสนอราคารายนัน้
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรบั การ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดาํ เนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล
คลองมวงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีคูสัญญากับหนวยงาน ที่นาํ พันธบัตรรัฐบาลไทยมาเปนหนังสือคําประกันสัญญา ตองมีหนังสือแจงจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย ระบุหรือสลักหลังให องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง เปนผูถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยนั้น
จนกวาจะครบกําหนดในสัญญาจาง
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตาม
ราคาตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทาํ เสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกินรอย
ละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กาํ หนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอย
ละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทาํ สําเร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตาม
สัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทาํ เสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปน
คา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนัน้ ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานทีท่ ําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา
(๔) องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาว
ขางตน ในงวดสุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานทีท่ ําเสร็จ
จริง เมื่อองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดทาํ การตรวจสอบ
ผลงานที่ทาํ เสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ องคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวงจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนัน้ ใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป ๐ เดือน ๐ วัน นับถัด
จากวันที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติทปี่ ระชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๘ มีมติกันเงินเหลื่อมป กรณีโครงการยังไมกอ หนี้ผูกพัน แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสัง่ หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรบั จางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
เจาทาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รฐั มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบั อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลคลองมวงสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คา งาน
กอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงทีท่ ี่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดขยายออกไป โดยจะใชสตู รของทางราชการทีไ่ ดระบุ
ในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลคลองมวงไดคดั เลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผผู าน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองใหเขารับราชการได หรือผูมีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชา งจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางกอสราง
๑๒.๒ ชางโยธา

โดย เครงครัด

๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง
ประทีป เรืองเกษม
(นายประทีป เรืองเกษม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

