ประกาศ องค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม
รืไอง สอบราคาจຌางครงการปรับปรุงตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุตาบลสระสีไมุม
ตาบลสระสีไมุม อาภอกาพงสน จังหวัดนครปฐม
*****************************************************

องค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม มีความประสงค์จะสอบราคา ครงการปรับปรุงตอติมอาคาร
สงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุตาบลสระสีไมุม พรຌอมป้ายประชาสัมพันธ์ครงการ
ราคากลาง 7้7ุเเเ บาท วงงินงบประมาณ 7้7ุเเเ บาท
ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนีๅ
ํ. ป็ น นิติบุ คคล หรื อบุคคลธรรมดา ผูຌ มีอาชีพรั บ จຌางงานทีไสอบราคาจຌาง ซึไงมีผ ลงานกอสรຌ าง
ประภทดียวกัน ฿นวงงินเมนຌอยกวา ใ้่,5์์ บาท
๎. เมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว
๏. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌ
สนอราคาเดຌมีคาสัไง฿หຌสละสิทธิ์ความคุຌมกันชนวานัๅน
๐. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การบริหารสวน
ตาบลสระสีไมุม ณ วันประกาศสอบราคา หรือเมป็นผูຌกระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็น
ธรรม฿นการสอบราคาจຌางครัๅงนีๅ
กาหนดดู ส ถานทีไ ก อสรຌ า ง฿นวั น ทีไ แใ มิ ถุน ายน ๎๑๑้ ระหว างวลา ํเ.ใ์ น. ถึง วลา
ํแ.เ์ น. ณ ทีไทาการองค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม ละกาหนดรับฟังคาชีๅจงรายละอียดพิไมติม฿น
วันทีไ แใ มิถุนายน ๎๑๑้ วลา ํํ.๏์ น. ป็นตຌนเป ณ ทีไทาการองค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม
กาหนดยืไนซองสอบราคา ฿นวันทีไ ้ มิถุนายน ๎๑๑้ ถึงวันทีไ โโ มิถุนายน โ55้ ตัๅงตวลา
์๔.๏์ น. ถึงวลา ํ6.๏์ น. ณ ทีไทาการองค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม ละ ณ สถานทีไกลาง ณ ศูนย์
รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนตาบลระดับอาภอ ิทีไวาการอาภอกาพงสนี ฿นวันทีไ
แ็ มิถุนายน ๎๑๑้ ระหวางวลา เ่.ใเ น. ถึงวลา ํ6.๏์ น. ละกาหนดปิดซองสอบราคา฿นวันทีไ
โใ มิถุนายน ๎๑๑้ วลา ํ์.เเ น. ณ ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนตาบล
ระดับอาภอ ิทีไวาการอาภอกาพงสนี
ผูຌสน฿จติดตอขอรับ /ซืๅออกสารสอบราคาจຌาง ฿นราคาชุดละ ใุเ์์.-บาท ิ-สามพันบาทถຌวน-ี
เดຌทีไ ทีไทาการองค์การบริ หารสว นตาบลสระสีไ มุม ระหวางวัน ทีไ ้ มิถุนายน ๎๑๑้ ถึงวันทีไ โโ มิถุนายน
โ55้ หรือดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ อบต.สระสีไมุม www.sasimum.go.th วใบเซต์ของสานักงานสงสริมการ
ปกครองทຌ อ งถิไ น จั ง หวั ด นครปฐม www.ntplocal.go.th
ละวใ บ เซต์ ข องส านั ก งานจั ง หวั ด นครปฐม
www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางทรศัพท์ หมายลข ์-๏๐๕๒-๎๒๕๏ ตอ ๒์๐ ฿นวันละ
วลาราชการ ระหวางวลา ์๔.๏์ น. - ํ๒.๏์ น.
ประกาศ ณ วันทีไ ้ ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๑้
(นายภูริ นตรสุวรรณี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม

อกสาร สอบราคาจຌาง ลขที่ โ/โ559
สอบราคาจຌางครงการปรับปรุงตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุตาบลสระสี่มุม
ตามประกาศ องค์การบริหารสวนตาบลสระสี่มุม
ลงวันที่ 9 ดือน มิถุนายน พ.ศ. โ559
องค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม ซึไงตอเปนีๅรียกวา "องค์การบริหารสวนตาบล" มีความประสงค์
จะ สอบราคาจຌ างครงการปรับ ปรุ งตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌ สูงอายุตาบลสระสีไมุม พรຌ อมปງาย
ประชาสัมพันธ์ครงการ ดยมีขຌอนะนาละขຌอกาหนด ดังตอเปนีๅ
ํ. อกสารนบทຌายอกสาร สอบราคา
ํ.ํ บบรูปรายการละอียด
ํ.๎ บบ฿บสนอราคา
ํ.๏ บบสัญญาจຌาง
ํ.๐ บบหนังสือคๅาประกัน
ิํี หลักประกันสัญญา
ิ๎ี หลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌา
ิ๏ี หลักประกันผลงาน
ํ.๑ สูตรการปรับราคา
ํ.๒ บทนิยาม
ิํี ผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกัน
ิ๎ี การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม
ํ.๓ บบบัญชีอกสาร
ิํี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ
ิ๎ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎
ํ.๔ รายละอียดการคานวณราคากลางงานกอสรຌางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละอียดการคานวณราคากลางงานกอสรຌางป็นการปຂดผยพืไอ฿หຌผูຌประสงค์จะสนอราคาเดຌรูຌขຌอมูลเดຌทา
ทียมกันละพืไอ฿หຌประชาชนขຌาตรวจดูเดຌี
ํ.๕ อกสารนบอืไนโ
๎. คุณสมบัติของผูຌสนอราคา
๎.ํ ผูຌสนอราคาตຌองป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไ สอบราคาจຌาง
๎.๎ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌ
จຌงวียนชืไอลຌว หรือเมป็นผูຌทีไเดຌรับผลของการสัไง฿หຌนิติบุคคลหรือบุคคลอืไนป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทาง
ราชการ
๎.๏ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือเมป็นผูຌกระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตามขຌอ ํ.๒
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-โ๎.๐ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย
วຌนตรัฐบาล ของผูຌสนอราคาเดຌมีคาสัไง฿หຌสละสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน
๎.๑ ผูຌสนอราคาตຌองป็นนิติบุคคลละมีผลงานกอสรຌาง ประภทดียวกันกับงานทีไ สอบ
ราคาจຌ า ง ฿นวงงิ น เม นຌ อ ยกว า ใ้่,5์์ บาท ละป็ น ผลงานทีไ  ป็ น คู สั ญ ญาดยตรงกั บ ส ว นราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการสวนทຌองถิไน หนวยงานอืไนซึไงมีกฎหมายบัญญัติ฿หຌมีฐานะ
ป็นราชการบริหารสวนทຌองถิไน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอกชนทีไชืไอถือ
๏. หลักฐานการสนอราคา
ผูຌสนอราคาจะตຌองสนออกสารหลักฐานยืไนมาพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ดยยกเวຌนอก
ซอง฿บสนอราคา ป็น ๎ สวน คือ
๏.ํ สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
ิํี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นนิติบุคคล
ิกี หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจากัด ฿หຌยืไนสานาหนังสือรับรองการ
จดทะบียนนิติบุคคล บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ ผูຌมีอานาจควบคุมิถຌามีี พรຌอมรับรองสานาถูกตຌอง
ิขี บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ฿หຌยืไนสานาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ ผูຌมีอานาจควบคุมิถຌามีีละบัญชีผูຌถือหุຌน
ราย฿หญ พรຌอมรับรองสานาถูกตຌอง
ิ๎ี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไนสานา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูຌนัๅน สานาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ิถຌามีี สานาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน พรຌอมทัๅงรับรองสานาถูกตຌอง
ิ๏ี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็ น ผูຌสนอราคารว มกัน ฿นฐานะป็นผูຌร ว มคຌา ฿หຌ ยืไ นส านา
สัญญาของการขຌารวมคຌา สานาบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌรวมคຌา ละ฿นกรณีทีไผูຌขຌารวมคຌาฝຆาย฿ดป็น
บุคคลธรรมดาทีไมิ฿ชสัญชาติเทย กใ฿หຌยืไนสานาหนังสือดินทาง หรือผูຌรวมคຌาฝຆาย฿ดป็นนิติบุคคล฿หຌยืไน อกสาร
ตามทีไระบุเวຌ฿น ิํี
ิ๐ี สานา฿บทะบียนพาณิชย์
ิ๑ี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ตามบบ฿นขຌอ
ํ.๓ ิํี
๏.๎ สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
ิํี หนังสื อมอบอานาจซึไงปຂ ดอากรสตมป์ตามกฎหมาย฿นกรณีทีไผูຌสนอราคามอบ
อานาจ฿หຌบุคคลอืไน ลงนาม฿น฿บสนอราคาทน
ิ๎ี สานาหนังสือรับรองผลงานกอสรຌาง พรຌอมทัๅงรับรองสานาถูกตຌอง
ิ๏ี บั ญ ชี ร ายการก อ สรຌ า งิหรื อ ฿บจຌ ง ปริ ม าณงานี ซึไ ง จะตຌ อ งสดงรายการวั ส ดุ
อุปกรณ์คารงงาน ภาษีประภทตาง โ รวมทัๅงกาเรเวຌดຌวย
ิ๐ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ตามบบ฿นขຌอ
ํ.๓ ิ๎ี
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-ใ๐. การสนอราคา
๐.ํ ผูຌสนอราคาตຌองยืไ นสนอราคาตามบบทีไกาหนดเวຌ฿นอกสารสอบราคานีๅ ดยเมมี
งืไอนเข฿ด โ ทัๅงสิๅน ละจะตຌองกรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ลงลายมือชืไอของผูຌสนอราคา฿หຌชัดจน จานวน
งินทีไสนอจะตຌองระบุตรงกันทัๅงตัวลขละตัวอักษร ดยเมมีการขูดลบหรือกຌเข หากมีการขูดลบ ตกติม กຌเข
ปลีไยนปลงจะตຌองลงลายมือชืไอผูຌสนอราคาพรຌอมประทับตรา ิถຌามีี กากับเวຌดຌวยทุกหง
๐.๎ ผูຌสนอราคาจะตຌองกรอกปริมาณวัสดุละราคา฿นบัญชีรายการกอสรຌาง฿หຌค รบถຌวน ฿น
การสนอราคา ฿หຌสนอป็นงินบาท ละสนอราคาพียงราคาดียว ดยสนอราคารวม ละหรือราคา ตอหนวย
ละหรือตอรายการ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌาย฿บสนอราคา฿หຌถูกตຌอง ทัๅงนีๅ ราคารวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัว
ลขละตัวหนังสือ ถຌาตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน฿หຌถือตัวหนังสือป็นสาคัญ ดยคิดราคารวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคา
ภาษีมูลคาพิไม ภาษีอากรอืไน ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงเวຌลຌว
ราคาทีไสนอจะตຌองสนอกาหนดยืนราคาเมนຌอยกวา 6เ วัน นับตวันปຂดซอง฿บสนอราคา ดย
ภาย฿นกาหนดยืนราคาผูຌสนอราคาตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌละจะถอนการสนอราคามิเดຌ
๐.๏ ผูຌสนอราคาจะตຌองสนอกาหนดวลาดานินการกอสรຌางลຌวสรใจเมกิน 6์ วัน นับถัด
จากวันลง นาม฿นสัญญาจຌาง หรือวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจากองค์การบริหารสวนตาบล฿หຌริไมทางาน
๐.๐ กอนยืไนซองสอบราคา ผูຌสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา บบรูป ละรายละอียด ฯลฯ ฿หຌถีไถຌวนละ
ขຌา฿จอกสารสอบราคา ทัๅงหมดสียกอนทีไจะตกลงยืไนซองสอบราคาตามงืไอนเข฿นอกสารสอบราคา
๐.๑ ผูຌสนอราคาจะตຌองยืไนซอง฿บสนอราคาทีไปຂดผนึกซองรียบรຌอยจาหนຌาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการปຂ ด ซองสอบราคา ดยระบุ เ วຌ ทีไ ห นຌ า ซองว า "฿บสนอราคาตามอกสาร สอบราคา ลขทีไ
โ/โ55้ ดยยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ฿นวันทีไ ฿นวันทีไ ้ มิถุนายน ๎๑๑้ ถึงวันทีไ โโ มิถุนายน โ55้ ตัๅงต
วลา ์๔.๏์ น. ถึงวลา ํ6.๏์ น. ณ ทีไทาการองค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม ละ ณ สถานทีไกลาง ณ
ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนตาบลระดับอาภอ ิทีไวาการอาภอกาพงสนี ฿น
วันทีไ แ็ มิถุนายน ๎๑๑้ ระหวางวลา เ่.ใเ น. ถึงวลา ํๆ.๏์ น. มืไอพຌนกาหนดวลายืไนซองสอบราคา
ลຌวจะเมรับซอง สอบราคาดยดใดขาด
คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา จะดานินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสนอราคาตละราย
วา ป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ตามขຌอ ํ.๒ ิํี ณ วันประกาศสอบราคา
หรือเม ละประกาศรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกกอนการปຂดซอง฿บสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการปຂดซองสอบราคากอนหรือ฿นขณะทีไมีการปຂดซอง฿บสนอราคา
วา มีผูຌสนอราคากระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็น ธรรม ตามขຌอ ํ.๒ ิ๎ี ละคณะ
กรรมการฯ ชืไอวามีการกระทาอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชืไอ
ผูຌสนอราคารายนัๅนออกจากการป็นผูຌสนอราคา ละประกาศรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก ละ
องค์การบริ หารส วนตาบล จะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคาดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน วຌนตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยเดຌวาผูຌสนอราคารายนัๅนป็นผูຌทีไ฿หຌความรวมมือป็นประยชน์ตอการพิจารณาของทางราชการละมิเดຌ
ป็นผูຌริริไม฿หຌมีการกระทาดังกลาว
/ผูຌสนอ...

-ไผูຌ  สนอราคาทีไ ถู ก ตั ด รายชืไ อ ออกจากการป็ น ผูຌ  สนอราคาพราะหตุ  ป็ น ผูຌ  สนอราคาทีไ มี
ผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ณ วันประกาศสอบราคา หรือป็นผูຌสนอราคาทีไกระทาการอันป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัไงดังกลาวตอผูຌวาราชการจังหวัดภาย฿น 3 วัน นับ
ตวันทีไเดຌรับจຌงจากคณะกรรมการปຂดซองการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูຌวาราชการจังหวัด฿หຌถือป็น
ทีไสุด
คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา จะปຂดซอง฿บสนอราคาของผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการ
คัดลือก ดังกลาวขຌางตຌน ณ ฿นวันทีไ โใ มิถุนายน ๎๑๑้ วลา ํ์.เเ น. ป็นตຌนเป ณ ศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนตาบลระดับอาภอ ิทีไวาการอาภอกาพงสนี
การยืไนอุทธรณ์ตามวรรคหຌา ยอมเมป็นหตุ฿หຌมีการขยายระยะวลาการปຂดซอง฿บสนอราคา
วຌนตปลัดกระทรวงพิจารณาหในวา การขยายระยะวลาดังกลาวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางยิไง ละ
฿นกรณีทีไผูຌวาราชการจังหวัดพิจารณาหในดຌวยกับคาคัดคຌานของผูຌ อุทธรณ์ ละหในวาการยกลิกการปຂดซอง฿บ
สนอราคาทีไเดຌดานินการเปลຌวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางอยางยิไง ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกลิกการปຂดซอง฿บสนอราคาดังกลาวเดຌ
๑. หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการพิจารณาราคา
๑.ํ ฿นการ สอบราคา ครัๅงนีๅ องค์การบริหารสวนตาบลจะพิจารณาตัดสินดຌวย ราคารวม
๑.๎ หากผูຌสนอราคาราย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตามขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐานการสนอราคา
เมถูกตຌองหรือเมครบถຌวนตามขຌอ ๏ หรือยืไนซองสอบราคาเมถูกตຌองตามขຌอ ๐ ลຌว คณะกรรมการฯจะเมรับ
พิจารณาราคาของผูຌสนอราคารายนัๅน วຌนตป็นขຌอผิดพลาดหรือผิ ดหลงพียงลใกนຌอย หรือทีไผิดผกเปจาก
งืไอนเขของอกสารสอบราคา฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสาคัญ ทัๅงนีๅ ฉพาะ฿นกรณีทีไพิจารณาหในวาจะป็นประยชน์ตอ
ทานัๅน
๑.๏ องค์การบริหารสวนตาบล สงวนสิทธิ์เมพิจารณาราคาของผูຌสนอราคา ดยเมมีการ
ผอนผัน฿นกรณีดังตอเปนีๅ
ิํี เมปรากฏชืไอผูຌสนอราคารายนัๅน ฿นบัญชีผูຌรับอกสาร สอบราคา หรือ฿นหลักฐาน
การรับอกสารสอบราคา ของ
ิ๎ี เมกรอกชืไอนิติบุคคลละบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชืไอผูຌสนอราคาอยางหนึไ ง
อยาง฿ด หรือทัๅงหมด฿น฿บสนอราคา
ิ๏ี สนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไกาหนด฿นอกสารสอบราคา ทีไป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทา฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌสนอราคารายอืไน
ิ๐ี ราคาทีไสนอมีก ารขูดลบ ตกติม กຌเขปลีไ ยนปลง ดยผูຌ สนอราคามิเดຌล ง
ลายมือชืไอพรຌอมประทับตรา ิถຌามีี กากับเวຌ
๑.๐ ฿นการตัดสินการสอบราคา หรือ฿นการทาสัญญา คณะกรรมการปຂดซองสอบราคาหรือ
มีสิทธิ์฿หຌผูຌสนอราคาชีๅจงขຌอทใจจริง สภาพ ฐานะ หรือขຌอทใจจริงอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับผูຌสนอราคาเดຌ มีสิทธิทีไจะ
เมรับราคา หรือเมทาสัญญา หากหลักฐานดังกลาวเมมีความหมาะสมหรือเมถูกตຌอง
/ิ5.5ี องค์การ...

-5๑.๑ องค์การบริหารสวนตาบล ทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาตไาสุด หรือราคาหนึไงราคา฿ด
หรือราคาทีไสนอทัๅงหมดกใเดຌ ละอาจพิจารณาลือกจຌาง฿นจานวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไงรายการ฿ด
หรืออาจจะยกลิกการ สอบราคาดยเมพิจารณาจัดจຌางลยกใเดຌ สุดตจะพิจารณา ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์ของทาง
ราชการป็ นสาคัญ ละ฿หຌถือวาการตัดสิน ของ องค์การบริ หารสว นตาบล ป็นดใดขาด ผูຌสนอราคาจะ
รียกรຌองคาสียหาย฿ด โ มิเดຌ รวมทัๅง องค์การบริหารสวนตาบล จะพิจารณายกลิกการสอบราคา ละลงทษ
ผูຌสนอราคาป็นผูຌทิๅงงาน เมวาจะป็นผูຌสนอราคาทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม หากมีหตุทีไชืไอเดຌวาการ
สนอราคากระทาการดยเมสุจริต ชน การสนออกสารอันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไน
มาสนอราคาทน ป็นตຌน
฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตไาสุด สนอราคาตไาจนคาดหมายเดຌวาเมอาจดานินงานตาม
สัญญาเดຌ คณะกรรมการปຂดซอง สอบราคา หรือจะ฿หຌผูຌสนอราคานัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไทา฿หຌชืไอเดຌวาผูຌ
สนอราคาสามารถดานินงานตาม สอบราคาจຌาง ฿หຌสรใจสมบูรณ์ หากคาชีๅจงเมป็นทีไรับฟังเดຌ องค์การ
บริหารสวนตาบล มีสิทธิทีไจะเมรับราคาของผูຌสนอราคารายนัๅน
๑.๒ ฿นกรณีทีไปรากฏขຌอทใจจริงภายหลังจากการปຂดซองสอบราคาวา ผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิ
เดຌรับการคัดลือกตามทีไเดຌประกาศรายชืไอเวຌ ตามขຌอ ๐.๑ ป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอ
ราคารายอืไน ณ วันประกาศสอบราคา หรือป็นผูຌสนอราคาทีไกระทาการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคา
อยางป็นธรรม ตามขຌอ ํ.๒ องค์การบริหารสวนตาบล มีอานาจทีไจะตัดรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการ
คัดลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชืไอตามขຌอ ๐.๑ ละจะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคารายนัๅนป็นผูຌทิๅงงาน
฿นกรณีนีๅหากปลัดกระทรวงพิจารณาหในวา การยกลิกการปຂดซอง฿บสนอราคาทีไเดຌ
ดานินการเปลຌวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางยิไงปลัดกระทรวงมีอานาจยกลิกการปຂดซอง฿บสนอ
ราคาดังกลาวเดຌ
๒. การทาสัญญาจຌาง
ผูຌชนะการสอบราคาจะตຌองทาสัญญาจຌางตามบบสัญญาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ กับภาย฿น ๓
วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวางหลักประกันสัญญาป็นจานวนงินทากับรຌอยละหຌาของราคาคาจຌาง
ทีไสอบราคา เดຌ ฿หຌยึดถือเวຌ฿นขณะทาสัญญา ดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ
๒.ํ งินสด
๒.๎ ชใคทีไธนาคารสัไงจาย฿หຌก ดยป็นชใคลงวันทีไทีไทาสัญญาหรือกอนหนຌานัๅนเมกิน ๏ วัน
ทาการ
๒.๏ หนังสือคๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามบบหนังสือคๅาประกันดังระบุ฿นขຌอ
ํ.๐ ิํี
๒.๐ หนังสือคๅาประกันของบรรษัทงินทุนอุตสาหกรรมหงประทศเทย หรือบริษัทงินทุน
หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅา
ประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ซึไงเดຌจຌงชืไอวียน฿หຌสวนราชการตาง โ ทราบลຌว ดยอนุลม
฿หຌ฿ชຌตามบบหนังสือคๅาประกัน ดังระบุ฿นขຌอ ํ .๐ ิํี
/ๆ.5 พันธบัตร…

-ๆ๒.๑ พันธบัตรรัฐบาลเทย
หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌดยเมมีดอกบีๅย ภาย฿น ํ๑ วัน นับถัดจากวันทีไผูຌชนะการสอบ
ราคา ิผูຌรับจຌางี พຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาจຌางลຌว
๓. คาจຌางละการจายงิน
องค์การบริหารสวนตาบล จะจายงินคาจຌาง ดยบงออกป็น ํ งวดดังนีๅ
งวดสุดทຌาย ป็นจ านวนงิน ฿นอัตรารຌอยละ ํ์์ ของคาจຌาง มืไอผูຌรั บจຌางเดຌปฏิบัติงาน
ทัๅงหมด฿หຌ ลຌวสรใจรียบรຌอยตามสัญญา รวมทัๅงทาสถานทีไกอสรຌาง฿หຌสะอาดรียบรຌอย
๔. อัตราคาปรับ
คาปรับตามบบสัญญาจຌางขຌอ ํ๓ ฿หຌคิด฿นอัตรารຌอยละ ์.เแ ของคาจຌางตามสัญญาตอวัน
๕. การรับประกันความชารุดบกพรอง
ผูຌชนะการสอบราคา ซึไงเดຌทาขຌอตกลงป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจຌางตามบบดังระบุ฿นขຌอ
ํ.๏ ลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันความชารุดบกพรองของงานจຌางทีไกิดขึๅนภาย฿นระยะวลาเมนຌอยกวา โ ป ดือน - วัน นับถัดจากวันทีไ องค์การบริหารสวนตาบล เดຌรับมอบงาน ดยผูຌรับจຌางตຌองรีบจัดการซอมซม
กຌเข฿หຌ฿ชຌการเดຌดีดังดิมภาย฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงความชารุดบกพรอง
ํ์. ขຌอสงวนสิทธิ์฿นการสนอราคาละอื่น ๆ
ํ์.ํ งินคาจຌางสาหรับงานจຌางครัๅงนีๅเดຌมาจากงิน นอกงบประมาณิงินรับฝาก-ครงการ
ปรับปรุงซอมซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตละสงสริมอาชีพผูຌสูงอายุตาบลสระสีไมุม
วงงินงบประมาณ คือ ็้็ุเเเ บาท
ราคากลาง คือ ็้็ุเเเ บาท
ํ์.๎ มืไอ องค์การบริหารสวนตาบล เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌางละเดຌ
ตกลงจຌ า งตาม สอบราคาจຌ า ง ลຌ ว ถຌ าผูຌ รั บ จຌ า งจะตຌ องสัไ งหรื อ น าสิไ งของมาพืไอ งานจຌ า งดั ง กล า วขຌ า มาจาก
ตางประทศละของนัๅนตຌองนาขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู ละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌ
ตามทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูຌสนอราคาซึไงป็นผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดຌวยการสงสริมการพาณิชยนาวี ดังนีๅ
ิํี จຌงการสัไงหรือนาสิไงของดังกลาวขຌามาจากตางประทศตอจຌาทาภาย฿น ๓ วัน
นับถัดจากวัน ทีไผูຌ รับ จຌางสัไ งหรื อซืๅอของจากตางประทศ วຌนตป็น ของทีไรัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ
ิ๎ี จัดการ฿หຌสิไงของดังกลาวบรรทุกดยรือเทยหรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย
จากตางประทศมายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากจຌาทา ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅนดยรืออืไนทีไมิ฿ชรือ
เทย ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน
ิ๏ี ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม ิํี หรือ ิ๎ี ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวย
การสงสริมการพาณิชยนาวี
/10.3 ผูຌสนอ...

-็ํ์.๏ ผูຌ สนอราคาซึไง องค์การบริ หารส ว นตาบล เดຌคัดลือกลຌ ว เมเปทาสั ญญาหรื อ
ขຌอตกลงภาย฿นวลาทีไทางราชการกาหนดดังระบุเวຌ ฿นขຌอ ๒ อาจพิจารณารียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌความสียหายอืไน
ิถຌามีี รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทางราชการ
ํ์.๐ องค์การบริหารสวนตาบล สงวนสิทธิ์ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเขหรือขຌอกาหนด฿น
บบสัญญา฿หຌป็นเปตามความหในของสานักงาน อัยการสูงสุด ิถຌามีี
ํํ. การปรับราคาคางานกอสรຌาง
การปรับราคาคางานกอสรຌางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๑ จะนามา฿ชຌ฿นกรณีทีไคา
งานกอสรຌางลดลงหรือ พิไมขึๅน ดยวิธีการตอเปนีๅ
ตามงืไ อ นเข หลั ก กณฑ์ สู ต รละวิ ธี ค านวณทีไ ฿ ชຌ กั บ สั ญ ญาบบปรั บ ราคาเดຌ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๎๎ สิงหาคม ๎๑๏๎ รืไอง การพิจารณาชวยหลือผูຌประกอบอาชีพงานกอสรຌาง ตาม
หนังสือสานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทีไ นร ์๎์๏/ว ํ์๕ ลงวันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๏๎
สูตรการปรับราคา ิสูตรคา K) จะตຌองคงทีไทีไระดับทีไกาหนดเวຌ฿นวันลຌวสรใจตามทีไกาหนดเวຌ
฿นสัญญา หรือภาย฿น ระยะวลาทีไ องค์การบริหารสวนตาบล เดຌขยายออกเป ดยจะ฿ชຌสูตรของทางราชการทีไ
เดຌระบุ฿นขຌอ ํ.๑
ํ๎. มาตรฐานฝมือชาง
มืไอ องค์การบริหารสวนตาบล เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌางละเดຌตกลง
จຌางกอสรຌางตามประกาศนีๅ ลຌวผูຌสนอราคา จะตຌองตกลงวา฿นการปฏิบัติงานกอสรຌางดังกลาว ผูຌสนอราคา
จะตຌองมีละ฿ชຌผูຌมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ละปวท. หรือทียบทาจากสถาบันการศึกษาทีไ ก.พ. รับรอง฿หຌขຌา
รับราชการเดຌ ฿นอัตราเมตไากวารຌอยละ ํ์ ของตละสาขาชาง ตจะตຌองมีชางจานวนอยางนຌอย ํ คน ฿นต
ละสาขาชางดังตอเปนีๅ
12.1…………………………………………ชางกอสรຌาง…………………….…………..…….
12.2…………….………………………………...-……………………………………..………
12.3…………….………………………………...-……………………………………..………
ํ๏. การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
฿นระหวางระยะวลาการกอสรຌางผูຌรับจຌางพึงปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไกฎหมายละระบียบเดຌ
กาหนดเวຌดย ครงครัด

องค์การบริหารสวนตาบลสระสีไมุม
9 มิถุนายน ๎๑๑้

