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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโมโกร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศสอบรำคำจ้ำง เลขที่ 1/2561
ตำมประกำศ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโมโกร
ลงวันที่ 16 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2561
……………………………………………………………………………..
องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้ มผาง จั งหวั ดตาก มี ความประสงค์ จะสอบราคา
จ้ างเหมาบริ การโครงการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเยาวชน (รถรับ -ส่ ง) นั ก เรี ย น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา ๒๕61
ระยะเวลาการจ้ างระหว่าง เดื อน มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง เดื อน ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 รวมระยะเวลา 5 เดือน
จานวน 10 เส้นทาง โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.5 บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
2. ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
/7. เป็นบุคคล…
ดังกล่าว

-27. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ ที่มีอาชีพรับจ้างทางานตามประกาศสอบราคาจ้าง

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่
องค์การบริห ารส่วนตาบลโมโกร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา ครั้งนี้
9. ไม่ เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการจากกรมขนส่งทางบกให้เป็นผู้รับ–ส่งนักเรียนได้
14. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งอนุญาตแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.1ข้อกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะของรถรับ-ส่ง นักเรียนและคุณสมบัติของพนักงำน
ขับรถตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโมโกรกำหนด
รถยนต์รั บ – ส่ ง เด็ก นั กเรียนที่ จะใช้ในการสอบราคาครั้งนี้ ต้อ งมี เครื่องมือ และอุ ปกรณ์
สาหรับรถยนต์ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และรถยนต์ที่นามาใช้ในการสอบราคานั้นต้ องไม่ค้าง
ชาระภาษีประจาปี รวมทั้งต้องจัดให้มีและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามขั้นตอนดังนี้
1. รถรั บ – ส่ ง ถ้ าเป็ น รถปิ ก อั พ หรือ รถ 6 ล้ อ ต้ อ งเหมาะสมส าหรับ ใช้ เป็ น รถรับ – ส่ ง
ผู้โดยสารซึ่งเป็ นนักเรียน จะต้องเป็นรถที่มีโครงหลังคาและแผงกั้นรอบข้าง มีที่นั่งสาหรับเด็ กนักเรียนและ
พร้อมกับประตูปิด – เปิด ด้านหลัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้
2. มีแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
มีข้อความว่า “รถรับ – ส่งนักเรียน” เป็นตัวอักษรสีดาความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านหน้าและ
ด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร
3. ไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัว
รถ เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมา เห็นได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
4. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นเพื่อช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
(ก) เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถในที่เหมาะสมปลอดภัย
พร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ

(ข) ค้ อ นทุ บ กระจก 1 อั น ต้ องเก็ บ ไว้ ในที่ ป ลอดภั ยและสามารถน ามาใช้ งานได้
โดยสะดวก
5. ผู้สอบราคาได้ ต้องไม่บรรทุกหรือยินยอมให้ผู้อื่นบรรทุกผู้โดยสารอื่น ปะปนร่วมไปกับเด็ก
เว้นแต่ผู้ควบคุมดูแลเด็กหรือผู้ปกครอง
/6. ในกรณี…
-36. ในกรณีผู้สอบราคาได้ มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ขับรถรับ – ส่งแทน ผู้สอบราคาต้องจัดหาผู้
ที่มีทักษะและความชานาญด้านการขับขี่ และต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถและเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วน
บุคคลที่ได้รับอนุญาต
7. ผู้สอบราคาได้ต้องส่งเด็กให้ถึงโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย หรือส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองโดยตรง
หรือส่ง ณ สถานที่ที่ตกลงกันไว้
8. ในห้วงเวลารับ – ส่ง เด็กนักเรียน หากเด็กได้รับอุบัติเหตุให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง
9. ผู้สอบราคาได้ต้องไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด และดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่
10. เมื่อรถรับ – ส่ง นักเรียนเสียระหว่างทาง สามารถเปลี่ยนรถคันใหม่และส่งนักเรียนกลับ
บ้านด้วยความปลอดภัย ถ้าหากผู้รับจ้างมีกิจธุระที่จาเป็นไม่สามารถมารับเด็กนักเรียนได้ ให้จัดหาคนมาแทนได้
3. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี ) ส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท , หนังสือรับรองผลงาน ,สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
(8) สาเนาการชาระภาษีรถยนต์ประจาปี
/(9) บัญชี...
-4(9) บั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 1 ทั้ ง หมดที่ ได้ ยื่ น พร้อ มกั บ ซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนั งสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) รูปถ่ายรถยนต์และผู้ขับขี่ ที่จะใช้ในการรับ - ส่งเด็กนักเรียน โดยภาพที่ถ่ายต้อง
แสดงให้เห็นชัดเจนทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และภายในตัวรถ
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2)
4. กำรยื่นซองสอบรำคำ
4.1 ผู้ เสนอราคาต้ องยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ เสนอราคาให้ ชัด เจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้อง ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้ อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคารับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.2 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ไม่ เ กิ น 5 เดื อ น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.3 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึ งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน (รถรับ-ส่ง) นักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา ๒๕61 โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2561” โดยยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ระหว่างเวลา08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโมโกร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอัน เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
/เว้นแต่...
-5เว้น แต่ คณะกรรมการฯ จะวินิ จ ฉัย ได้ว่าผู้ เสนอราคารายนั้น เป็ น ผู้ ที่ ให้ ค วามร่ว มมือ เป็ น ประโยชน์ ต่ อก าร
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รั บการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
(ห้องประชุมอาเภออุ้มผาง ชั้น 2) ในวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป
การยื่น อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโมโกรจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อ งตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไขที่ ก าหนด ในเอกสารสอบราคาที่ เป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/5.5 องค์การ...
-65.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรองราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมื อ นเป็ น ผู้ ทิ้ งงานหากมี เหตุ ที่ เชื่ อ ได้ ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่ สุ จ ริต เช่ น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือมีการสมยอมกัน ในการเสนอ
ราคา เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับ การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 1.5(1) เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 1.4 และองค์การบริห ารส่วนตาบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากปลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว่า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้อ งท าสั ญ ญาจ้างตามแบบสั ญ ญาดั งระบุ ในข้ อ 1.3 กับ องค์ การ
บริหารส่วนตาบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญำเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้ำ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ

ค้าประกัน ของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้ห ลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
/6.5 พันธบัตร…
-76.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน (สัญญำเป็นรำคำเหมำรวม)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรับ – ส่ง
นักเรียน ประจาเดือน มิถุนายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรับ – ส่ง
นักเรียน ประจาเดือน กรกฎาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรับ – ส่ง
นักเรียน ประจาเดือน สิงหาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรับ – ส่ง
นักเรียน ประจาเดือน กันยายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดสุดท้ำย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรับ –
ส่ง นักเรียน ประจาเดือน ตุลาคม (เฉพาะวันทาการ) เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง
8. อัตรำค่ำปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง กาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการสอบราคาซึ่ งได้ ท าข้ อตกลงเป็ น หนั งสื อ หรือ ท าสั ญ ญาจ้ างตามแบบดังระบุ ใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
– ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดี ดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่น ๆ
10.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจาก เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโมโกรได้ รับ อนุ มั ติ
เงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี เงินอุดหนุนทั่วไป แล้วเท่านั้น ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 769,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ ส่ ง สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า ว เข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
/(2) จัดการ…
-8(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้ นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบั ติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดั งระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั่งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ในระหว่างระยะการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโมโกร
วันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕61

