เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที ๑/๒๕๕๙
สอบราคาจ้ างเสริ มผิวถนนแอสฟัลท์ ตกิ คอนกรีต สายบ้ านห้ วยไซ-บ้ านห้ วยยาบ อําเภอบ้ านธิ จังหวัดลําพูน ขนาด
กว้ าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๐๔ เมตร หรื อมีพืนทีลาดยางไม่นอ้ ยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของกองช่ างองค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยยาบ
ตามประกาศ องค์ การบริ หารส่ วนตําบลห้ วยยาบ
ลงวันที ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
......................................................
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยยาบ ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า "อบต." มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเสริ มผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๐๔ เมตร หรื อมีพืนทีลาดยางไม่นอ้ ยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยยาบ ณ หมู่ที ๓ ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน โดยมีขอ้ แนะนํา
และข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพือให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกันและเพือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)

๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิ งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาล ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของ อบต.
๒.๖ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๖๐๑,๖๕๐.๐๐ บาทและเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานเอกชนที อบต.เชือถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยืนเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาหนังสื อรับรอง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกําไรไว้ดว้ ย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไข
ใด ๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที
เสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลียนแปลงจะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอ
ราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา ต่อหน่วย และหรื อต่อ
รายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและ
ตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ นซึ งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน
ลง นามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจาก อบต.ให้เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี
ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึ กซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างเสริ มผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ
จังหวัดลําพูน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๐๔ เมตร หรื อมีพืนทีลาดยางไม่นอ้ ยกว่า
๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยยาบ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า "ใบ
เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที
๑/๒๕๕๙" ยืนต่อเจ้าหน้าที ในวันที ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองคลังองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วย
ยาบ และในวันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยืน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ(ทีว่า
การอําเภอบ้านธิ)ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้
เสนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และ
อบต.จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคาราย
นันเป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ อบต.ระดับอําเภอ(ทีว่าการอําเภอบ้านธิ ) ใน
วันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และ
ในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ทีได้ดาํ เนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครังนี อบต.จะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อทีผิดแผกไปจากเงือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ อบต.เท่านัน
๕.๓ อบต.สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของ อบต.
(๒) ไม่กรอกชื อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ งอย่าง

ใด หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ อบต. มี
สิ ทธิ ให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ อบต.มีสิทธิ ที
จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ อบต.ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิ น ของ อบต.เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทัง อบต.จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุ
ทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อ
นิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อ อบต.จะให้ผเู้ สนอราคานันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผู ้
เสนอราคาสามารถดําเนิ นงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ อบต.มีสิทธิทีจะ
ไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน
๕.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ อบต.มีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชือตามข้อ ๔.๕ และ อบต.จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
ในกรณี นีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้
ดําเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้

๖. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ อบต.ภายใน ๗ วัน นับ

ถัดจากวันทีได้รับแจ้ง การจัดซือจัดจ้ างครังนี จะมีการลงนามในสั ญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ต่ อเมือ
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ และกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถินแจ้ งใบ
อนุมัตเิ งินประจํางวดแล้ วเท่ านัน สํ าหรับกรณีทีไม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
สามารถยกเลิกการจัดซือจัดจ้ างได้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างที สอบราคา ได้ ให้ อบต.ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ งอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่ อบต. โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วัน
ทําการ
๖.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสื อคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชื อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสื อคําประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
อบต.จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทังหมด
ให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที อบต.ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง

๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ อบต.ได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน แล้วเท่านัน
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๑,๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ ง
ล้านสองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๑๐.๒ เมือ อบต.ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามา
โดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนที มิใช่เรื อ
ไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ ง อบต.ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ อบต.อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผู ้
ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ อบต.สงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อ เพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคาํ นวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
วันที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสํานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายใน ระยะเวลาที อบต.ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง

เมือ อบต.ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแล้วผู ้
เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ.รับรอง หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี
ช่างก่อสร้างหรื อช่างโยธา
๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนด
ไว้โดย เคร่ งครัด

องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยยาบ
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

