เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)พูล หมูท) ี่ ๔
ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ" ครั้งที่ ๒
ตามประกาศ องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล
ลงวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................................
องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า "องค"การบริหารส)วนตําบล" มีความ
ประสงค"จะดําเนินกาสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)พูล ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ"
- งานก)อสรางศาลา ๘ เหลี่ยม ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
- งานก)อสรางอาคารหน)วยบริการประชาชน ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
- งานจัดสวนและตกแต)งสถานที่ ขนาดแบบแปลนที่ทางองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล
กําหนด พรอมติดตั้งป<ายประชาสัมพันธ"โครงการ จํานวน ๑ ป<าย กําหนดส)งมอบงานจาง ภายใน ๙๐ วัน นับ
ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญา จากกรมส) ง เสริ มการปกครองทองถิ่ น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) มีรายละเอียดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศ
ฯใหแก)องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ลําดับที่ ๒๖. โดยตั้งจ)ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรม
ส) ง เสริ ม การปกครองทองถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางคิ ด เปH น ราคาค) า ก) อ สรางเปH น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังต)อไปนี้
๑.

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา ( สูตรค)า K )
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน"ร)วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHนธรรม
๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก)อสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
/๒. คุณสมบัติ...

- ๒–
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เปHนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล)าว
๒.๒ ไม)เปHนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปHนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน)วยงาน
การบริหารงานราชการส)วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๒.๓ ไม)เปHนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม)ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต)รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช)นว)านั้น
๒.๔ ไม)เปHนผูมีผลประโยชน"ร)วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก)องค"การบริหาร
ส)วนตําบลแม)พูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม)เปHนผูกระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHน
ธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปHนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก)อสราง ประเภทเดียวกัน
กับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไม)นอยกว)า ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปHนผลงานที่เปHนคู)สัญญา
โดยตรงกับส)วนราชการ หน)วยงานตามกฎหมายว)าดวยระเบียบบริหารราชการส)วนทองถิ่น หน)วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปHนราชการบริหารส)วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน)วยงานเอกชนที่องค"การบริหารส)วน
ตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปHนคู)สัญญาตองไม)อยู)ในฐานะเปHนผูไม)แสดงบัญชีรายรับ
รายจ)าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ)ายไม)ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปHนคู)สัญญากับหน)วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกส" (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส"ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต"ศูนย"ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คู)สัญญาตองรับจ)ายเงินผ)านบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต)การรับจ)ายเงินแต)ละครั้งซึ่งมี
มูลค)าไม)เกินสามหมื่นบาทคู)สัญญาอาจรับจ)ายเปHนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลั กฐานที่ ไ ดรั บ รองว) า ถู ก ตองและเปH น ความจริ งทุ ก
ประการยื่นมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนส)วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค)าเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปfดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก)อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๕)
๓.๔ บัญชีรายการก)อสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ"
ค)าแรงงาน ภาษีประเภทต)างๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
/๓.๕ บัญชี...

-๓–
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๓.๖ ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร สอบราคา นี้ โดย
ไม)มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม)มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห)ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก)อสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปHนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ต)อหน)วย และหรือต)อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให ถูกตอง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม)ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปHน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค)าภาษีมูลค)าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค)าใชจ)ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม)นอยกว)า ๑๒๐ วัน นับแต)วันเปfดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก)อสรางแลวเสร็จไม)เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค"การบริหารส)วนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ ก)อนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร)างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก)อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปfดผนึกซองเรียบรอย จ)าหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปfดซองสอบราคาจางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)พูล หมู)ที่ ๔
ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ" โดยระบุไวที่หนาซองว)า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่
๑๒/๒๕๕๘" ยื่นต)อเจาหนาที่ โดยส)งเอกสารหลักฐานต)างๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับ
ซองสอบราคา ยื่นตรงต)อเจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล งานทะเบียนทรัพย"สิน
และพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ระหว)างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปHนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ณ ศูนย"รวมขอมูล
ข)าวสารการจัดซื้อจัดจางขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว)าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ"
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต)เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว
จะไม)รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
/คณะ...

-๔คณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แต)
ละรายว)า เปHนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน"ร)วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม) และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก)อนการเปfดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต)อคณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา ก)อนหรือในขณะที่มีการเปfดซอง
ใบเสนอราคาว)า มีผู เสนอราคากระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว)ามีการกระทําอันเปHนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปHนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การ
คัดเลือก และองค"การบริหารส)วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล)าวเปHนผูทิ้งงาน เวนแต)คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว)าผูเสนอราคารายนั้นเปHนผูที่ใหความร)วมมือเปHนประโยชน"ต)อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปHนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล)าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปHนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปHนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน"ร)วมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปHนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปHน
การขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHนธรรม อาจอุทธรณ"คําสั่งดังกล)าวต)อผูว)าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต)
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปfดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ"ขององค"การบริหารส)วนตําบลใหถือเปHน
ที่สุด
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม)รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ
เปfดซอง สอบราคา จะเปfดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ดังกล)าวขางตน ณ ศูนย"
รวมขอมูลข)าวสารการจัดซื้อจัดจางขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว)าการ อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ" ในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต)เวลา ๑๐.๓๐ น. เปHนตนไป
การยื่นอุทธรณ"ตามวรรคหา ย)อมไม)เปHนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปfดซองใบเสนอ
ราคา เวนแต) องค"การบริหารส)วนตําบลพิจารณาเห็นว)า การขยายระยะเวลาดังกล)าวจะเปHนประโยชน"แก)ทาง
ราชการอย)างยิ่ง และในกรณีที่องค"การบริหารส)วนตําบลพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ" และเห็นว)า
การยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปHนประโยชน"แก)ทางราชการอย)างยิ่ง ใหองค"การ
บริหารส)วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคาดังกล)าวได
๕. หลักเกณฑ"และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค"การบริหารส)วนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม)ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม)ถูกตองหรือไม) ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม)ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไม)
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต)เปHนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส)วนที่มิใช)สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว)าจะเปHนประโยชน"ต)อ
องค"การบริหารส)วนตําบลเท)านั้น
/๕.๓ องค"การ..

-๕๕.๓ องค"การบริหารส)วนตําบลสงวนสิทธิไม)พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม)มีการ ผ)อน
ผันในกรณีดังต)อไปนี้
(๑) ไม)ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ขององค"การบริหารส)วนตําบล
(๒) ไม)กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย)างหนึ่ง
อย)างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต)างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เปHน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก)ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปfดซอง สอบ
ราคา หรือองค"การบริหารส)วนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องค"การบริหารส)วนตําบลมีสิทธิที่จะไม)รับราคา หรือไม)ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล)าว
ไม)มีความเหมาะสมหรือไม)ถูกตอง
๕.๕ องค"การบริหารส)วนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม)รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม)พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต)จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน"ของทางราชการเปHน
สําคัญ และใหถือว)าการตัดสินขององค"การบริหารส)วนตําบลเปHนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค)าเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งองค"การบริหารส)วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปHนผูทิ้งงาน ไม)
ว)าจะเปHนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม)ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว)าการเสนอราคากระทําการโดยไม)
สุจริต เช)น การเสนอเอกสารอันเปHนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปHนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว)าไม)อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการ เปfดซอง สอบราคา หรือองค"การบริหารส)วนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่
ทําใหเชื่อไดว)าผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ" หากคําชี้แจงไม)เปHนที่รับฟnง
ได องค"การบริหารส)วนตําบลมีสิทธิที่จะไม)รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปfดซอง สอบราคา ว)า ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปHนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน"ร)วมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปHนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข)งขันราคา
อย)างเปHนธรรม ตามขอ ๑.๖ องค"การบริหารส)วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกล)าวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองค"การบริหารส)วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปHนผูทิ้งงาน
/ในกรณี..

-๖ในกรณีนี้หากองค"การบริหารส)วนตําบลพิจารณาเห็นว)า การยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปHนประโยชน"แก)ทางราชการอย)างยิ่ง องค"การบริหารส)วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปfด
ซองใบเสนอราคาดังกล)าวได
๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองค"การ
บริหารส)วนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปHนจํานวนเงิน
เท)ากับรอยละ ๕ ของราคาค)าจางที่ สอบราคา ได ใหองค"การบริหารส)วนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอย)างหนึ่งอย)างใด ดังต)อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ)ายใหแก)องค"การบริหารส)วนตําบล โดยเปHนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก)อนหนานั้นไม)เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม)มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย" และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห)งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห)งประเทศไทยไดแจงเวียนใหส)วนราชการต)าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย)างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว)าดวยการพัสดุกําหนด
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๗. ค)าจางและการจ)ายเงิน (สัญญาเปHนราคาเหมารวม)
องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูลจะจ)ายเงินค)าจาง โดยแบ)งออกเปHน…๑…งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปHนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของค)าจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจาง รวมทั้งทําสถานที่ก)อสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราค)าปรับ
ค)าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของค)าจางตามสัญญาต)อ
วัน

/๙. การ..

-๗๙. การรับประกันความชํารุดบกพร)อง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปHนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแต)กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร)องของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม)นอยกว)า ๒ ปA เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องค"การบริหารส)วนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ)อมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร)อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค)าจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เบิกจ)ายจากการโอนเงินจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)
พูล ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ" รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
องค"กรปกครองส)วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท จากกรมส)งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต)อเมื่อองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปHนจํานวนเงิน
๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) แลวเท)านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค"การบริหารส)วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปHนผูรับจาง และได ตก
ลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล)าวเขามาจาก
ต)างประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู) และสามารถใหบริการรับขน ได
ตามที่รัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปHนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ว)าดวยการส)งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล)าวเขามาจากต)างประเทศต)อองค"การบริหารส)วน
ตําบลการขนส)งทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต)างประเทศ เวนแต)
เปHนของที่รัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล)าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช)นเดียวกับเรือ
ไทยจากต)างประเทศ มายังประเทศไทย เวนแต)จะไดรับอนุญาตจากองค"การบริหารส)วนตําบลการขนส)งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช)เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช)นนั้นก)อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปHนของที่รัฐมนตรีว)าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม)ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว)า
ดวยการส)งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองค"การบริหารส)วนตําบลไดคัดเลือกแลวไม)ไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องค"การบริหารส)วนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปHนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค"การบริหารส)วนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปHนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
/๑๑. การ..

-๘๑๑. การปรับราคาค)างานก)อสราง
การปรับราคาค)างานก)อสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่ค)างานก)อสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต)อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ" สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช)วยเหลือผูประกอบอาชีพงานก)อสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค)า K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค"การบริหารส)วนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝAมือช)าง
เมื่อองค"การบริหารส)วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปHนผูรับจางและไดตกลง
จางก)อสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงว)าในการปฏิบัติงานก)อสรางดังกล)าว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผ)านการทดสอบมาตรฐานฝAมือช)างจาก ช)างก)อสราง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท)าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม)ต่ํากว)ารอยละ ๑๐ ของ
แต)ละสาขาช)าง แต)จะตองมีช)างจํานวนอย)างนอย ๑ คน ในแต)ละสาขาช)างดังต)อไปนี้
๑๒.๑ วิศวกรโยธา
๑๒.๑ ช)างก)อสราง
๑๒.๓ ช)างโยธา
๑๒.๔ ช)างสํารวจ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว)างระยะเวลาการก)อสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ"ที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เคร)งครัด
องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล
(ลงชื่อ)............................................
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศ องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)พูล หมูท) ี่ ๔
ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ" ครั้งที่ ๒
***************************************
ดวยองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล มีความประสงค"จะดําเนินกาสอบราคาโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน" บริเวณน้ําตกแม)พูล ตําบลแม)พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ"
- งานก)อสรางศาลา ๘ เหลี่ยม ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
- งานก)อสรางอาคารหน)วยบริการประชาชน ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
- งานจัดสวนและตกแต)งสถานที่
ขนาดแบบแปลนที่ทางองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล
กําหนด พรอมติดตั้งป<ายประชาสัมพันธ"โครงการ จํานวน ๑ ป<าย กําหนดส)งมอบงานจาง ภายใน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา จากกรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
มีรายละเอียดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศ
ฯใหแก)องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ลําดับที่ ๒๖. โดยตั้งจ)ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรม
ส)งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางคิดเปHนราคาค)าก)อสรางเปHนเงินทั้งสิ้น
๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต)อไปนี้
๑. เปHนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล)าว
๒. ไม)เปHนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปHนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน)วยงาน
การบริหารงานราชการส)วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม)เปHนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม)ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต)รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช)นว)านั้น
๔. ไม)เปHนผูมีผลประโยชน"ร)วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก)องค"การบริหาร
ส)วนตําบลแม)พูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม)เปHนผูกระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเปHน
ธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
/๕. ผูเสนอ...

-๒๕. ผูเสนอราคาตองเปHนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก)อสราง ประเภทเดียวกันกับ
งานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไม)นอยกว)า ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปHนผลงานที่เปHนคู)สัญญาโดยตรง
กับส)วนราชการ หน)วยงานตามกฎหมายว)าดวยระเบียบบริหารราชการส)วนทองถิ่น หน)วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปHนราชการบริหารส)วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน)วยงานเอกชนที่องค"การบริหารส)วนตําบล
เชื่อถือ
๖. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเปH น คู) สัญ ญาตองไม) อยู) ใ นฐานะเปH น ผู ไม) แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจ)าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ)ายไม)ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเปH น คู) สั ญ ญากั บ หน) ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกส" (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส"ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต"ศูนย"ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู)สัญญาตองรับจ)ายเงินผ)านบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต)การรับจ)ายเงินแต)ละครั้งซึ่งมีมูลค)า
ไม)เกินสามหมื่นบาทคู)สัญญาอาจรับจ)ายเปHนเงินสดก็ได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต)อเมื่อองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปHนจํานวนเงิน
๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) แลวเท)านั้น
กําหนดดูสถานที่ กําหนดดูสถานที่ก)อสรางในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. และกําหนดรับฟnงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๘ ตั้งแต)เวลา ๑๓.๐๐ น. เปHนตนไป โดยใหมาพรอมกัน ณ สํานักงานองค"การบริหารส)วนตําบล แม)
พูล อนึ่งหากผูเสนอราคารายใด ไม)มาดูสถานที่ก)อสรางในวันเวลา ที่กําหนดใหถือว)าผูเสนอราคารายนั้น
ทราบถึงสถานที่ก)อสรางเอง ตลอดจนอุปสรรค และปnญหาต)าง ๆ ในเวลาทํางาน จะนํามาอางอิงใหพน
ความผิดไม)ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา กําหนดยื่นซองสอบราคาจาง ตั้งแต)วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ –
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล งานทะเบียนทรัพย"สิน
และพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ระหว)างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปHนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ณ ศูนย"รวมขอมูล
ข)าวสารการจัดซื้อจัดจางขององค"กรปกครองส)วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว)าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ"
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต)เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว
จะไม)รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเปfดซองสอบราคา กําหนดเปfดซองสอบราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต) เวลา ๑๐.๓๐ น. เปHนตนไป ณ ศูนย"รวมขอมูลข)าวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่ว)าการอําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ"
/กําหนด...

-๓–
กําหนดขายแบบ ผูสนใจติดต)อขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท
ไดที่งานทะเบียนทรัพย"สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานองค"การบริหารส)วนตําบลแม)พูล ระหว)างวันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต)เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียด ไดที่ เว็บไซต" www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท"มายเลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
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