ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตาบลเสนา อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...........................................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วน ตาบลเสนา อาเภออุทัย จังห วัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดาเนินการ
สอบราคาจ้างเหมา จานวน 7 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละมุ เก่า หมู่ที่ 3 ตาบลเสนา บริเวณสะพาน
ปูนถึงบ้านทรงเสน่ห์ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 12 ลูก
บาศค์เมตร หรือมีพื้นที่ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่อบต .เสนา
กาหนด พร้อมทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตราฐานที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนากาหนด จานวน 1
ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จานวน 1 ป้าย ราคากลาง 429,000.00 บาท
โครงการที่ 2.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คุ้งระกา หมู่ที่ 1 ตาบลเสนา บริเวณ
สะพานไม้ข้ามคลองพระแก้ว ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 5
ลูกบาศค์เมตร หรือมีพื้นที่ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่อบต .เสนา
กาหนด ราคากลาง 99,600.00 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างทางานทีส่ อบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคา ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง ในการประกาศสอบราคาครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเ ภทเดียวกัน และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง ดังนี้
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละมุเก่าหมู่ที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 214,500 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งระกา หมู่ที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 49,800 บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนาเชื่อถือ
/ กาหนด....

2
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 กันยายน 2558 (โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา
เวลา 09.00 น.) เจ้าหน้าที่จะพาไปดูสถานที่ดาเนินการก่อสร้าง ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.และกาหนดรับ
ฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา
หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ดาเนิ นการถือว่าผู้นั้นทราบรายละเอียดและสถานที่ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา ในการ
ดาเนินงานจะนามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเสนาไม่ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึง
วันที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ ) หรือยื่นซองสอบราคาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยจะถือวันและ
เวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกาหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 28
กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภออุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กาหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อก ารจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภออุทัย อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 29 กันยายน
2558
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละมุเก่าหมู่ที่ 3 เวลา 10.30 - 11.00 น.

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งระกา หมู่ที่ 1 เวลา11.00– 11.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา รายละเอียดดังนี้
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละมุเก่าหมู่ที่ 3 ราคาชุดละ 600.00 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งระกา หมู่ที่ 1 ราคาชุดละ 300.00 บาท
ได้ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลเสนา อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่14 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-35254309 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)............................................
(นายบุญเหลือ อารีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 007 / 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละมุเก่า หมู่ที่ 3 ตาบลเสนา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา
ลงวันที่ 14 กันยายน 2558
*******************
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การ
บริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คุ้งระกา หมู่
ที่ 1 ตาบลเสนา บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองพระแก้ว ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 5 ลูกบาศค์เมตร หรือมีพื้นที่ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
และปริมาณงานที่อบต.เสนากาหนด ราคากลาง 99,600.00 บาท
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันผลงาน
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

-22.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสนา
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกั บงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 49,800.00บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท ถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนาเชื่อถือ
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาห นังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี )และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เ ข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารสอบราคา พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

-33.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีทีมี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบปริมาณงาน ) ซึ่งจะต้อ งแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคาจ้างนี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจนจานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย เสนอราคารวม และหรือราคาต่อ
หน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในเสนอราคา ให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อย กว่า 30 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอ กาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนาให้เริ่มทางาน
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น ซองในเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามเอกสาร สอบราคาจ้าง
เลขที่ 007 /2558 ” ยื่นต่อ เจ้าหนาที่รับซองสอบราคา ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ตั้งแต่
วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่า งเวลา 08.30 – 16.30 น.หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 โดย
จะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกาหนดยื่นซองสอบ
ราคาในวันที่ 28 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภออุทัย อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาจ้างแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
ตามข้อ
1.6
(1)
ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่ และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการ
เปิดซองสอบราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี
มีผู้เสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการ
ฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
และองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนา จะพิจารณาลงโทษ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา ณ วั นประกาศสอบราคาจ้าง หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทรณ์ของหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภออุทั ย ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ถึงเวลา
11.30 น.
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคานี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้ องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่น ซองสอบราคาจ้างไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะ
ไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาจ้าง ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคาจ้าง หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสนา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสาร สอบราคาจ้างที่เป็นสาระสาคั ญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
(3) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือ ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

-55.4 ในการตัดสินการ สอบราคาจ้าง หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตาบล เสนา เป็นเด็ดขาดผู้เ สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เสนา จะพิจารณายกเลิกการ สอบราคาจ้างด้วย
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาห รือองค์การบริ หารส่วนตาบล เสนา จะให้ผู้มีสิทธิที่
เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการ สอบ
ราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ สอบราคาว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับกา
คัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคา รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6 องค์การบริหารส่วนตาบ ลเสนา มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้ น
เป็นผู้ทิ้งงาน
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจ้าง (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4
กับองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาจ้างค่าจ้างที่ สอบราคาจ้า งได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล เสนาโดยเป็นเช็ค ลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ
1.6 (2)

-66.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
7.1 (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....-..........งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอั ตราร้อยละ ..................................... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน...............................................ให้แล้วเสร็จภายใน.........................................วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ.....................................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน...............................................ให้แล้วเสร็จภายใน.........................................วัน
...........................................ฯลฯ...............................................
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..............100......................... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้ อ1.4
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่ า 2 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบล เสนา ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง ต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10 .การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ..........-..........ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น

-711.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุน ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ราคากลางของงาน ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เงินเงินทั้งสิ้น 99,600 บาท (เก้าหมื่นเก้า
พันหกร้อยบาทถ้วน)
11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล เสนา ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้างแล้ วถ้าผู้รั บจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา จาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนา คมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ งองค์การบริหารส่วนตาบล เสนา ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลเสนาอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเสนา ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศฯ นี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมี และ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ………-…….. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส .หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ…10…ของแต่ละสาขาช่าง
แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
13.2 …………………..
13.3 …………………..

-813. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนา

14 กันยายน 2558

