
ประกาศองคการบริหารสวนอัยเยอรเวง
เรื่อง กอสรางสนามฟุตซอล

หมูท่ี 1 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
*********************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา มีความประสงคจะดําเนินการ
กอสรางสนามฟุตซอล หมูท่ี 1 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ี อบต.อัยเยอรเวง กําหนด พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย

กําหนดราคากลาง เปนเงิน 1 ,160 ,000 .- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน) ราคากลางของ
รายการดังกลาวนี้ ไมถือวาผูกพันท่ีผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอด
แบบและคํานวณราคากอสรางเอง จะนําราคากลางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  มาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางเพ่ิมภายหลังมิได

รายละเอียดผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ และเง่ือนไขดังไปนี้
1 . เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานดังกลาว
2 . ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ
3 . ผูรับจาง จะตองสงมอบงานจางภายใน (ตามท่ี อบต.กําหนด) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

และจะตองยืนราคาไมนอยกวา(ตามท่ี อบต.กําหนด) นับถัดจากวันเสนอราคา
4 . ตองใชใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ
5 . ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพรอมใบเสนอราคา  ดังนี้

5 .1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท
และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

5 .2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

6 . การลงนามในสัญญาจางก็ตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณดังกลาวแลว

ดังนั้น  หากสนใจใหไปยื่นซองเสนอราคาในวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ถึง 10.30น. ณ องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง ตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และ
คณะกรรมการจัดจางจะดําเนินการคัดเลือกและพิจารณาผูรับจางในวันที 9 ธันวาคม 2557 เวลา11.00 น.
โดยมีเงื่อนไขลงนามในสัญญาจางตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอร15 วง  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวแลว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขารวมเสนอราคา

ประกาศ   ณ วันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู)
นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 3/2558
จางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเกาะยายหมุน บานดอนเลียบ

หมูท่ี 7 ตําบลกะเปา  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ลงวันท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

………………………………………………………………….
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มี

ความประสงคจะสอบราคาจางเหมาดังนี้ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะ  ยายหมุน
บานดอนเลียบ หมูท่ี 7 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.)
ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร ความหนา 0 .15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 .50 เมตร ระยะทางยาว 250
เมตร หรือปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 1 ,000 ตารางเมตร ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขณะ
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย ปายประชาสัมพันธแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปากําหนด
กําหนดราคากลางไว เปนเงิน 519,500.- บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) โดยมีขอเสนอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1 .1 แบบรูปรายการละเอียด
1 .2 แบบใบเสนอราคา
1 .3 แบบสัญญาจาง
1 .4 แบบหนังสือคํ้าประกัน
1 .5 บทนิยาม...............

(1 ) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2 ) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1 .6 แบบบัญชีเอกสาร
(1 ) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2 ) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2



2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2 .1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกาศสอบราคาจางดังกลาว
2 .2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งให นิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2 .3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1 .5

2 .4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึน   ศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3 ) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว
ใน (1 )

(4 ) สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย ในกรณีท่ีผูเสนอราคาเปนบุคลธรรมดา หรือคณะ
บุคคลท่ีมิใชนิติบุคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(5 ) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1 ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2 ) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ
1 .6  (2 )

(3 ) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย



4. การย่ืนซองสอบราคา
4 .1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงิน
ท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก   เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4 .2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ใน
การเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายในเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ  ท้ังปวงไวแลว
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ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซอง ใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได

4 .3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง

4 .4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา

4 .5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยแลว จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี
3/2558 “ย่ืนซองเสนอโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ถึง วันท่ี 7
เมษายน 2558 ย่ืนซอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ในวันและเวลาราชการ และ ในวันท่ี 8
เมษายน 2558 ระหวางเวลา 08.30-16 .30 น. ย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองทองถิ่นอําเภอ) ท่ีวาการอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1 .5  (1 ) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1 .5  (2 ) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดงักลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ การ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ



อําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอ) ท่ีวาการอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 9 เมษายน 2558 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป
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การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง
ใบเสนอราคา  เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน        แกทาง
ราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5 .1 ในการสอบราคาครั้งนี้   องคการบริหารสวนตําบลกะเปาจะพิจารณาตัดสินดวยราคา

รวม
5 .2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการ ฯ
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปา เทานั้น

5 .3 องคการบริหารสวนตําบลกะเปา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา    โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(1 ) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลกะเปา

(2 ) ไมกรอกชื่อผูเสนอราคา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3 ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4 ) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5 .4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปามีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลกะเปามีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5 .5 องคการบริหารสวนตําบลกะเปา ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือ         ราคา
หนึ่งราคาใดท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลกะเปา เปน
เด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลกะเปาจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมี



เหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน
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ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลกะเปา จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจง
ไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลกะเปามีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5 .6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไวตามขอ 4 .5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม ขอ 1 .5 องคการบริหารสวนตําบลกะเปา มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4 .6 และองคการบริหารสวนตําบลกะเปา จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูท้ิงงาน

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
6 .1 ในกรณีผูชนะการสอบราคาสามารถจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจาง ดัง

ระบุในขอ 1 .3 กับองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากองคการบริหารสวน
ตําบลกะเปา และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาจางท่ีสอบราคาไดใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปา ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน อยางใด            อยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

(1 ) เงินสด
(2 ) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญา

หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3 ) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ

1 .3
(4 ) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5 ) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ คํ้าประกันดังระบุในขอ 1 .4

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นบัถัดจากวันท่ีผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7 . คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลกะเปา จะจายเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานท้ังหมด

ใหแลวเสร็จตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย



-6 -

8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 ใหคิดคาปรับในอัตรารอยละ 0 .10 ของคาจางตาม

สัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุไวในขอ

1 .3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
.......-.......เดือน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดรับมอบ โดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
10 .1 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ

ไดตกลงจางตามประกาศสอบราคาจางแลววาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือรายงานดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(1 ) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2 ) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3 ) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม(1 ) หรือ(2 ) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี

10 .2 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลกะเปา อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10 .3 องคการบริหารสวนตําบลกะเปา สงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

11. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก

ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ป.ว.ช.
ป.ว.ส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ
10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้
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11 .1 ชางกอสราง  หรือชางสํารวจ วุฒิ ปวช.
11 .2 ...............................................................................
11 .3 ...............................................................................
12 . ในระหวางระยะเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฏหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลกะเปา

วันท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558


