ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชําบอน หมู่ที่ ๗
ตําบลแม่พลู อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
***************************************
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล มีความประสงค์จะดําเนินการจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชําบอน หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่พลู อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีทางเท้า)
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูลกําหนด งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มอี าชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และกําหนดรับฟังคํา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล อนึ่งหากผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาที่กําหนดให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสถานที่ก่อสร้างเอง

/กําหนด...

-๒กําหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๔ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔” บรรจุลง
ในซองส่งถึงเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ กองคลัง สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พลู เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
(โดยซองสอบราคาจะต้องถึงมือเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคาไม่เกินเวลา
๑๖.๐๐ น. และถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง)
กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maephun.org, www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๒-๗๑๒๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นาย

ฤทัย แก้วทิ)
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๕๔
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชําบอน หมู่ที่ ๗
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
......................................................
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีความ
ประสงค์จะดําเนินกาสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชําบอน หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่พูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มที างเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พูลกําหนด งบประมาณในการดําเนินงานเป็นจํานวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
ระยะเวลา ๑๒๐ วัน โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบั ผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้าง ประเภท

เดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้
ในกรณีทมี่ ีการกําหนด ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์คา่ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐วัน นับแต่วนั เปิดซองใบ
เสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้
เริ่มทํางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔”
บรรจุลงในซองส่งถึงเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ กองคลัง สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่พลู อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๕๓๑๓๐ (โดยซองสอบราคาจะต้องถึงมือเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคาไม่
เกินเวลา ๑๖.๐๐ น. และถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับ
ซอง) กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามมอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พลู ในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทนเป็นต้น
ในกรณีท่ผี ู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผเู้ สนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจง

ไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖.

การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด
ระยะเวลาดําเนินการ การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง โดยจะแบ่งงวดงาน ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย
- งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม
- งาน ตอม่อสะพาน คสล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม
- งานกําแพงกันดิน คสล. (๒ด้าน) และคานรับพื้น
และแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย

- งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.
- งานป้ายชื่อสะพาน งานทาสีขาว/ดํา
และแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๒๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย
- งานป้องกันตลิ่งทั้งสองฝั่ง
และแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๔๐ % เมื่อผู้รับจ้างปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย
(สุดท้าย) งานทาง
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานอื่น ๆ
- งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของสัญญา และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
หมายเหตุ
๑. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใดที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจึงมีสิทธิที่จะเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้
๒. การเบิกเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่าจ้างงานก่อสร้างข้ามงวดงานหรือเบิกสลับงวดงานได้
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙.

การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี - เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้า ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึง่ องค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวน
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๑ ช่างโยธา
๑๒.๓ วิศวกรโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดย เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พูล
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

