ประกาศ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ ราคากลางของงาน
กอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจาง
ครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตําบล
อากาศอํานวย และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. (โดยกําหนดยื่นซอง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุมชั้น๒ ที่วาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร) และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจาง ไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.akatumnuay.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒๗๙๙๐๕๕ ในวัน
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวัชรินทร รุณจักร)
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย

เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๘/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ
ตามประกาศ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
......................................................
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการ
กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ ณ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและ
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวน
แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ มีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที๘
่ /๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซอง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ถึ่งวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุม
ชั้น๒ ที่วาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย

นั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุมชั้น๒ ที่วาการอําเภอ
อากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลเทานั้น
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของเทศบาล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาล มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสิน ของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือเทศบาลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลมีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๖ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่ สอบราคา ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานัน้ ไม
เกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ

จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทั้งหมด
ให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสน
หกหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม สอบราคา
จาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาทีเ่ ทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิ านกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดย เครงครัด

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

