สําเนา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมทอม
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง (เขื่อนปองกันน้ําเซาะ) ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖
ตําบลแมทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
-----------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมทอม มีความประสงคจะสอบราคาจาง โครงการกอสรางแนวปองกัน
ตลิ่งพัง (เขื่อนปองกันน้ําเซาะ) ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖ ตําบลแมทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ขนาดกวาง
๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร โดยแบงเป3น ๒ ชวงดังนี้
ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร
ตามรายละเอียด/แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณที่ตั้งไว ๗๓๘,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพัน
บาทถวน)
ทั้งนี้ราคากลาง คือ ๗๓๘,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป3นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเป3นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป3นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท และตองเป3น
ผลงานจากสัญญาเดียวเทานั้น
๔. เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแหงชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑและวิ ธีการจั ดทํ า และแสดงบั ญชี ร ายการรั บ จายของ
โครงการที่บุคคลหรือ นิติบุค คลเป3 นคู สัญญากับ หนวยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ กําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป3นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป3นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ สถานที่กอสราง หมูที่ ๑ ตําบลแมทอม และกําหนดรับฟMงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป3นตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมทอม
/กําหนดยื่นซอง....

๒
กําหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้
(๑) ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมทอม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(๒) ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอบางกล่ํา
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กําหนดเปOดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เป3นตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท ไดที่ กองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลแมทอม ระหวางวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.maetom.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๔๔๗-๐๗๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ชวลิต บุญชวย)
(นายชวลิต บุญชวย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทอม

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๘
การจางทําโครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง (เขื่อนปองกันน้ําเซาะ) ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมทอม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-------------------------------องคการบริหารสวนตําบลแมทอม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางโครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง (เขื่อนปองกันน้ําเซาะ) ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖ ตําบลแมทอม
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร โดยแบงเป3น ๒
ชวงดังนี้
ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร
ตามรายละเอียด/แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณที่ตั้งไว ๗๓๘,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพัน
บาทถวน)
ทั้งนี้ราคากลาง คือ ๗๓๘,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
ณ สถานที่กอสราง ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖ ตําบลแมทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ รายละเอียดการคํานวณราคากลาง (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป3นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป3นผูถูกแจงเวียนชื่อผู
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป3นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเป3นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท และตองเป>นผลงานจากสัญญาเดียวเทานั้น และเป3น
ผลงานที่เป3นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป3นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๔ เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแหงชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑและวิ ธีการจั ดทํ า และแสดงบั ญชี ร ายการรั บ จายของ
โครงการที่บุคคลหรือ นิติบุค คลเป3 นคู สัญญากับ หนวยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ กําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป3นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๒
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป3นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป3นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป3นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป3นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเป3นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป3นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป3นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝeายใดเป3นบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝeายใดเป3นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปOดอากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตาม ขอ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเป3นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป3นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปOดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๓
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปOดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปOดซองสอบราคา โดยระบุไวที่ห นาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๘”
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(๑) ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมทอม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(๒) ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอบางกล่ํา
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปOด
ซองสอบราคาจะเปOดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เป3นตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป3นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่ อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิ ใชสาระสํา คัญ ทั้ง นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป3 นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป3นสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๔
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป3นสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป3นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป3นผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู เสนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายไดวาไมอาจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป3นที่รับฟMงได องคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป3นจํานวนเงินเทากับรอยละหา
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป3นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํ าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเป3นราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป3น ๑ งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เป3นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

๕

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป3นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปi นับถัด
จากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางในครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินสะสมประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากงบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินสะสมประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป3นผูรับจางและไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใชบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเป3นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป3นของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ ง ของนั้ นโดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ชเรื อไทย ซึ่ ง จะตองไดรั บ อนุ ญ าตเชนนั้ น กอนบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป3 น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเป3นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เป3นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสราง
ลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๓๒ เรื่ อ ง การพิ จารณาชวยเหลื อ ผู ประกอบอาชี พ งานกอสราง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา
หรือภายใน ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

๖
๑๒. มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป3นผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
ทดสอบมาตรฐานฝiมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางกอสราง
๑๒.๒ ชางโยธา
๑๒.๓ ชางสํารวจ
๑๓. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลแมทอม
(ชวลิต บุญชวย)
วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารแนบทาย เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๘
การจางทําโครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง (เขื่อนปองกันน้ําเซาะ) ริมคลองอูตะเภา หมูที่ ๖
ตําบลแมทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมทอม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การปรับราคาคางานกอสราง (คา K)
๑.เงื่อนไขและหลักเกณฑ
๑. สัญญาแบบปรับราคา ไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม
ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่น ที่
เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้
๒. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคา ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปOดซอง
ประกวดราคา สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่น ใหใชวันเปOดซองราคาแทน
๓. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจง และประกาศใหผูรับจางทราบ
เชน ในประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได
พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณ ที่ใหมีการปรับเพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน
ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน
จะตองแยกประเภทงาน
กอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ
และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว
๔. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เป3นหนาที่ของผูรับจางที่จะ
ตองเรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว
ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตอง
เรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เป3นคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของ
งวดตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
๕. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป3นที่สิ้นสุด
๒. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคาจางเหมากอสราง ใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (PO) X (K)
กําหนดให
P
= ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเป3นงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
PO
= ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเป3นงวดซึ่ง
ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K
= ESCALATION FATOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
หมวดที่ ๓ งานทาง
๓.๖ งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสราง
ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถัง
น้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร K =
๐.๓๐ + ๐.๑๐ lt/lo + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย
K
= ESCALATION FACTOR
It
= ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Io
= ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Ct
= ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
St
= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด
So
= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Gt
= ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
At
= ดัชนีราคาแอสฟMลท ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟMลท ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Et
= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Eo
= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Ft
= ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Fo
= ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด
PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด
GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Pet = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่สงงานแตละงวด
PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปOดซองประกวดราคา
๓. วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
๑. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง
พาณิชย โดยใชฐานของปi ๒๕๓๐ เป3นเกณฑในการคํานวณ
๒. การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกันจะตองแยกคา
งานคากอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว
๓. การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนง ทุกขั้นตอนโดยไมมีการปMดเศษและกําหนดให
ทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเป3นผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลข
สัมพันธนั้น

๔. ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางาน จากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเมื่อคา K ตาม
สูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปOดซอง
ราคามากกวา ๔ % ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน ๔ % มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางาน แลวแต
กรณี (โดยไมคิด ๔% แรกให)
๕. ในกรณีที่ผูวาจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป3นความผิดของ
ผูรับจางคา K ตามสูตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุ
สัญญาหรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา
๖. การจายจริงแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอนสวนคางานเพิ่ม
หรือคางานลดลง ซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของ
เดือนที่สงมอบงานงวดนั้น ๆ เป3นที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่อง
การเงินกับสํานักงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลแมทอม
(ชวลิต บุญชวย)
วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

