ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน ๒ โครงการ
ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง
..............................................................
ดวยองคการบริ ห ารสวนตํ าบลหาดสมแปน มี ความประสงคสอบราคาจางกอสรางถนน คสล.
จํานวน ๒ โครงการ โดยแยกการเสนอราคาและทําสัญญาเป%น ๒ สัญญา ไมเกี่ยวของกัน ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู ๑ ราคากลาง ๕๐๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยตาเอียด(ชวงที่ ๒) หมู ๒ ราคากลาง ๕๖๑,๕๐๐ บาท
รวมราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เป%นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งลาน
หกหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจาก
ราคากลางที่ไดประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป%นนิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒.ไมเป%นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป%นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ดังนี้
ตามโครงการที่ ๑. ในวงเงินไมนอยกวา ๒๕๒,๕๐๐ บาท
ตามโครงการที่ ๒. ในวงเงินไมนอยกวา ๒๘๐,๗๕๐ บาท
๔. ไมเป%นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป%นผูกระทําการอันเป%นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป%น
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๕.ผูเสนอราคา ตองไมเป%นผูที่ถูกระบุชื่อวาเป%นคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป%น
คูสัญญากับหนายงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.ผูเสนอราคาตองเป%นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส(e-Government
Procurement:e-GP)
/ กําหนดดู...

- ๒กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟVงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐
๐๐ น. โดยพรอมกัน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน โดยใหผูซื้อ
เอกสารสอบราคาไปดูสถานที่กอสรางและรับฟVงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ไปดําเนินการแทนโดยถือวาไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปVญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปVญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหวางวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ใหยื่นที่องคการบริ
การบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐
๑๖ น. ในวันและเวลา
ราชการ และในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเป^ดซองสอบราคา ใน
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๐.๐๐
๐๐ น. เป%นตนไป
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ สวนการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง
องระนอง จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕
๒๕๐๙ ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซตwww.gprocurement
www.gprocurement .go.th , www.hatsompaen.go.th และ www.ranonglocal.go.th
onglocal.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศศ. ๒๕๕๙
(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑ / ๒๕๕๙
สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองหอย
หมู ๑ ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ลงวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคจะสอบราคากอสราง ถนน คสล. ซอยหนอง
หอย หมูที่ ๑ โดยมีขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมงานวางทอลอด คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จํานวน ๒ จุด พรอมปาย
โครงการจํานวน ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนด ราคากลาง เป%น
เงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท (หาแสนหาพันบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป%นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป%นการเป^ดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป%นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางและตองไมเป%นผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หามติดตอ หรือ หามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคา ใหแก
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป%นผูกระทําการอันเป%นการขัดขวางการ
แขงขันอยางเป%นธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/ ๒.๔ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๔ ผูเสนอราคาตองเป%นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๒๕๒,๕๐๐ บาท และเป%นผลงานที่เป%นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป%น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งป^ดอากรแสตมปjตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ ให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงาน)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ และ
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความตัวอักษรใหถูกตองครบถวน
ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ใน
การเสนอราคา ใหเสนอเป9นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตอง ตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเป%นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเป^ดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รูปแบบและรายการ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ป^ดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง ถึง ประธาน
คณะกรรมการเป?ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑/๒๕๕๙
โดยในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัด ระนอง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และระหวางวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ใหยื่นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
/ เมื่อพนกําหนด....

-๓เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เป^ดซองสอบราคาจะเป?ดซองสอบราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ หรือการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชั้น ๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป%นตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒
หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคารายนั้น
เวนแตเป%นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป%น
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป%น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ เป%น
สําคัญ หรือใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป%นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาจางใหสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป%นที่รับฟVงได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะเรียกผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเป%นจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวน
ตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
/ ๖.๑ เงินสด...

-๔ ๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองคการบริหารสวนตําบล โดยเป%นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน…๓…วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จจริง
เป%นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญารวมทั้งสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป%นหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปm
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปm
งบประมาณ ๒๕๕๙ เป%นจํานวนเงิน ๕๐๘,๗๐๐ บาท (หาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
๑๐.๒ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายใน เวลา ที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป%นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเป%นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ
ไวในขอ ๑.๕
๑๒.มาตรฐานฝEมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเป%นผูรับจาง และไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝmมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.,
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรารอยละ ๑๐ ของแต
ละ สาขาชาง ควรมีชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
/ ๑๑.๑ ชาง มีวุฒิ...

- ๕๑๑.๑ ชาง มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ชางกอสราง ,ชางโยธา จํานวน ๑
คน (มีวุฒิบัตรมาแสดงประกอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง )
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
วันที่

๑๗

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ ๒๕๕๙

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒ / ๒๕๕๙
สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยตาเอียด (ชวงที่ ๒)
หมู ๒ ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ลงวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคจะสอบราคากอสราง ถนน คสล. ซอยตา
เอียด (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๒ โดยมีขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกวาง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๙๐๒.๕๐ ตารางเมตร พรอมปายโครงการจํานวน
๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนด ราคากลาง เป%นเงิน ๕๑๖,๕๐๐
บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป%นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป%นการเป^ดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป%นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางและตองไมเป%นผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หามติดตอ หรือ หามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคา ใหแก
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป%นผูกระทําการอันเป%นการขัดขวางการ
แขงขันอยางเป%นธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป%นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/ ๒.๔ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๔ ผูเสนอราคาตองเป%นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๒๘๐,๗๕๐ บาท และเป%นผลงานที่เป%นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป%น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งป^ดอากรแสตมปjตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ ให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงาน)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ และ
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความตัวอักษรใหถูกตองครบถวน
ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ใน
การเสนอราคา ใหเสนอเป9นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตอง ตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเป%นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเป^ดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รูปแบบและรายการ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ป^ดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง ถึง ประธาน
คณะกรรมการเป?ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒/๒๕๕๙
โดยในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัด ระนอง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และระหวางวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ใหยื่นที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
/ เมื่อพนกําหนด....

-๓เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เป^ดซองสอบราคาจะเป?ดซองสอบราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ หรือการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชั้น ๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป%นตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒
หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคารายนั้น
เวนแตเป%นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป%น
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๕) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป%น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๖) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ เป%น
สําคัญ หรือใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป%นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาจางใหสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป%นที่รับฟVงได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะเรียกผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเป%นจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวน
ตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
/ ๖.๑ เงินสด...

-๔ ๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองคการบริหารสวนตําบล โดยเป%นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน…๓…วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จจริง
เป%นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญารวมทั้งสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป%นหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปm
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปm
งบประมาณ ๒๕๕๙ เป%นจํานวนเงิน ๕๖๑,๕๐๐ บาท (หาแสนหกหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน)
๑๐.๒ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายใน เวลา ที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป%นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเป%นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ
ไวในขอ ๑.๕
๑๒.มาตรฐานฝEมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเป%นผูรับจาง และไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝmมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.,
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรารอยละ ๑๐ ของแต
ละ สาขาชาง ควรมีชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
/ ๑๑.๑ ชาง มีวุฒิ...

- ๕๑๑.๑ ชาง มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ชางกอสราง ,ชางโยธา จํานวน ๑
คน (มีวุฒิบัตรมาแสดงประกอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง )
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
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