เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน! บริเวณน้ําตกแม(พูล หมูท( ี่ ๔
ตําบลแม(พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ!
ตามประกาศ องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล
ลงวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................................
องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ซึ่งต(อไปนี้เรียกว(า "องค!การบริหารส(วนตําบล" มีความ
ประสงค!จะดําเนินกาสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน! บริเวณน้ําตกแม(พูล ตําบลแม(พูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ!
- 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 ขนาดแบบแปลนที่ ทางองค!ก ารบริหารส( วนตําบลแม(พูลกําหนด
พรอมติดตั้งป<ายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน ๑ ป<าย กําหนดส(งมอบงานจาง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา จากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ(า ยประจํ าป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงิน อุด หนุน ทั่วไปเพื่อสนั บสนุ นการบริหารจัดการขององค!ก ร
ปกครองส( ว นทองถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร! ก ารพั ฒ นาประเทศจํ า นวน ๘,๕๐๐ ลานบาท งบประมาณที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ
๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) มีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององค!กรปกครองส(วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศฯใหแก(องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ลําดับ
ที่ ๒๖. โดยตั้งจ(า ยจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรั บจัดสรรจากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางคิดเปGนราคาค(าก(อสรางเปGนเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด 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(างเปGนธรรม
๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก(อสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
/๒. คุณสมบัติ...

- ๒–
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เปGนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล(าว
๒.๒ ไม(เปGนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปGนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน(วยงาน
การบริหารงานราชการส(วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๒.๓ ไม(เปGนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต(รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช(นว(านั้น
๒.๔ ไม(เปGนผูมีผลประโยชน!ร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก(องค!การบริหาร
ส(วนตําบลแม(พูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม(เปGนผูกระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปGนธรรม ใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปGนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก(อสราง ประเภทเดียวกัน
กับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไม(นอยกว(า ๑๓๐,๕๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปGนผลงานที่เปGนคู(สัญญาโดยตรงกับ
ส(วนราชการ หน(วยงานตามกฎหมายว(าดวยระเบียบบริหารราชการส(วนทองถิ่น หน(วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปGนราชการบริหารส(วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน(วยงานเอกชนที่องค!การบริหารส(วนตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปGนคู(สัญญาตองไม(อยู(ในฐานะเปGนผูไม(แสดงบัญชีรายรับ รายจ(าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ(ายไม(ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปGนคู(สัญญากับหน(วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คู(สัญญาตองรับจ(ายเงินผ(านบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต(การรับจ(ายเงินแต(ละครั้งซึ่งมีมูลค(าไม(
เกินสามหมื่นบาทคู(สัญญาอาจรับจ(ายเปGนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ไดรับรองว(าถูกตองและเปGนความจริงทุกประการยื่นมา
พรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนส(วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่ม (ถา
มี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปfดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก(อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๕)
๓.๔ บั ญ ชี ร ายการก( อ สราง หรื อใบแจงปริ ม าณงาน ซึ่ ง จะตองแสดงรายการวั ส ดุ อุ ป กรณ!
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 ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม(มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห(ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก(อสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปGนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคา ต(อหน(วย และหรือต(อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม(ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปGนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค(าภาษีมูลค(าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค(าใชจ(ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม(นอยกว(า ๑๒๐ วัน นับแต(วันเปfดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก(อสรางแลวเสร็จไม(เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค!การบริหารส(วนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ ก(อนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร(างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก(อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปfดผนึกซองเรียบรอย จ(าหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปfดซองสอบราคาจางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน! บริเวณน้ําตกแม(พูล หมู(ที่ ๔ ตําบลแม(พูล อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ! โดยระบุไวที่หนาซองว(า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘" ยื่นต(อ
เจาหนาที่ โดยส(งเอกสารหลักฐานต(างๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองสอบราคา ยื่นตรงต(อ
เจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล งานทะเบียนทรัพย!สินและ
พัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ระหว(าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปGนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ณ ศูนย!รวมขอมูลข(าวสาร
การจัดซื้อจัดจางขององค!กรปกครองส(วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว(าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! ในวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ตั้งแต(เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไม(รับซองเสนอ
ราคาโดยเด็ดขาด
/คณะ...

-๔คณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แต(ละราย
ว(า เปGนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม( และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก(อนการเปfดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต(อคณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา ก(อนหรือในขณะที่มีการเปfดซอง
ใบเสนอราคาว(า มีผู เสนอราคากระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปGนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว(ามีการกระทําอันเปGนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปGนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปGนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การ
คัดเลือก และองค!การบริหารส(วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล(าวเปGนผูทิ้งงาน เวนแต(คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดว(าผูเสนอราคารายนั้นเปGนผูที่ใหความร(วมมือเปGนประโยชน!ต(อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปGนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกล(าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปGนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปGนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!
ร(วมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปGนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข(งขัน
ราคาอย(างเปGนธรรม อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล(าวต(อผูว(าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต(วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปfดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ!ขององค!การบริหารส(วนตําบลใหถือเปGนที่สุด
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม(รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปfด
ซอง สอบราคา จะเปfดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ดังกล(าวขางตน ณ ศูนย!รวมขอมูล
ข(าวสารการจัดซื้อจัดจางขององค!กรปกครองส(วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว(าการ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! ในวัน
อังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ตั้งแต(เวลา ๑๐.๓๐ น. เปGนตนไป
การยื่นอุทธรณ!ตามวรรคหา ย(อมไม(เปGนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปfดซองใบเสนอราคา เวน
แต( องค!การบริหารส(วนตําบลพิจารณาเห็นว(า การขยายระยะเวลาดังกล(าวจะเปGนประโยชน!แก(ทางราชการอย(างยิ่ง และ
ในกรณีที่องค!การบริหารส(วนตําบลพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ! และเห็นว(าการยกเลิกการเปfดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปGนประโยชน!แก(ทางราชการอย(างยิ่ง ใหองค!การบริหารส(วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการ
เปfดซองใบเสนอราคาดังกล(าวได
๕. หลักเกณฑ!และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค!การบริหารส(วนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม(ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม(
ถูกตองหรือไม( ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม(ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไม(รับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต(เปGนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสาร สอบราคา ในส(วนที่มิใช(สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว(าจะเปGนประโยชน!ต(อองค!การบริหารส(วน
ตําบลเท(านั้น
/๕.๓ องค!การ..

-๕๕.๓ องค!การบริหารส(วนตําบลสงวนสิทธิไม(พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม(มีการ ผ(อนผันใน
กรณีดังต(อไปนี้
(๑) ไม(ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ขององค!การบริหารส(วนตําบล
(๒) ไม(กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย(างหนึ่งอย(าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต(างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เปGน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก(ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา หรือ
องค!การบริหารส(วนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องค!การบริหารส(วนตําบลมีสิทธิที่จะไม(รับราคา หรือไม(ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล(าว
ไม(มีความเหมาะสมหรือไม(ถูกตอง
๕.๕ องค!การบริหารส(วนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม(รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไม(พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต(จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน!ของทางราชการเปGนสําคัญ และใหถือว(า
การตัดสินขององค!การบริหารส(วนตําบลเปGนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค(าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค!การบริหารส(วน
ตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปGนผูทิ้งงาน ไม(ว(าจะเปGนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไม(ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว(าการเสนอราคากระทําการโดยไม(สุจริต เช(น การเสนอเอกสารอันเปGนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปGนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว(าไม(อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการ เปfดซอง สอบราคา หรือองค!การบริหารส(วนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทําใหเชื่อ
ไดว(าผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ! หากคําชี้แจงไม(เปGนที่รับฟmงได องค!การบริหารส(วน
ตําบลมีสิทธิที่จะไม(รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปfดซอง สอบราคา ว(า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปGนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร(วมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปGนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปGนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ องค!การบริหารส(วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล(าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๕ และองค!การบริหารส(วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปGนผูทิ้งงาน
/ในกรณี..

-๖ในกรณีนี้หากองค!การบริหารส(วนตําบลพิจารณาเห็นว(า การยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปGนประโยชน!แก(ทางราชการอย(างยิ่ง องค!การบริหารส(วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปfดซองใบเสนอ
ราคาดังกล(าวได
๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองค!การบริหารส(วน
ตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปGนจํานวนเงิน
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 โดยเปGนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก(อนหนานั้นไม(เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม(มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห(งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห(งประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหส(วนราชการต(าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย(างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว(าดวยการพัสดุกําหนด
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๗. ค(าจางและการจ(ายเงิน (สัญญาเปGนราคาเหมารวม)
องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูลจะจ(ายเงินค(าจาง โดยแบ(งออกเปGน…๑…งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปGนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของค(าจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจาง รวมทั้งทําสถานที่ก(อสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราค(าปรับ
ค(าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของค(าจางตามสัญญาต(อวัน

/๙. การ..

-๗๙.

การรับประกันความชํารุดบกพร(อง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปGนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแต(กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร(องของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม(นอยกว(า ๒ ป@ - เดือน วัน นับถัดจากวันที่องค!การบริหารส(วนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ(อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร(อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค(าจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เบิกจ(ายจากการโอนเงินจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน! บริเวณน้ําตกแม(พูล
ตําบลแม(พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค!กร
ปกครองส(วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท จากกรมส(งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต(อเมื่อองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปGนจํานวนเงิน ๔๓๘,๐๐๐.บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) แลวเท(านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค!การบริหารส(วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปGนผูรับจาง และได ตกลงจาง
ตาม สอบราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล(าวเขามาจากต(างประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู( และสามารถใหบริการรับขน ไดตามที่รัฐมนตรีว(าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปGนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว(าดวยการส(งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล(าวเขามาจากต(างประเทศต(อองค!การบริหารส(วนตําบล
การขนส(งทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต(างประเทศ เวนแต(เปGนของที่
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล(าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช(นเดียวกับเรือไทยจาก
ต(างประเทศ มายังประเทศไทย เวนแต(จะไดรับอนุญาตจากองค!การบริหารส(วนตําบลการขนส(งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช(เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช(นนั้นก(อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปGนของที่รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม(ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว(าดวยการ
ส(งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองค!การบริหารส(วนตําบลไดคัดเลือกแลวไม(ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องค!การบริหารส(วนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปGนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค!การบริหารส(วนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปGนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
/๑๑. การ..

-๘๑๑. การปรับราคาค(างานก(อสราง
การปรับราคาค(างานก(อสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ค(างาน
ก(อสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต(อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ! สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช(วยเหลือผูประกอบอาชีพงานก(อสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค(า K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค!การบริหารส(วนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝ@มือช(าง
เมื่อองค!การบริหารส(วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปGนผูรับจางและไดตกลงจาง
ก(อสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงว(าในการปฏิบัติงานก(อสรางดังกล(าว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผ(านการทดสอบมาตรฐานฝ@มือช(างจาก ช(างก(อสราง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท(าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม(ต่ํากว(ารอยละ ๑๐ ของแต(ละสาขาช(าง แต(จะตองมีช(าง
จํานวนอย(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
๒ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘

ประกาศ องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน! บริเวณน้ําตกแม(พูล หมูท( ี่ ๔
ตําบลแม(พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ!
***************************************
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(พูลกําหนด
พรอมติดตั้งป<ายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน ๑ ป<าย กําหนดส(งมอบงานจาง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา จากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ(ายประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค!กร
ปกครองส(วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
มีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององค!กรปกครองส(วนทองถิ่นตามยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศฯใหแก(องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ลําดับ
ที่ ๒๖.
โดยตั้งจ(ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางคิดเปGนราคาค(าก(อสรางเปGนเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต(อไปนี้
๑. เปGนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล(าว
๒. ไม(เปGนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปGนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน(วยงาน
การบริหารงานราชการส(วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม(เปGนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต(รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช(นว(านั้น
๔. ไม(เปGนผูมีผลประโยชน!ร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก(องค!การบริหาร
ส(วนตําบลแม(พูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม(เปGนผูกระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปGนธรรม ใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
/๕. ผูเสนอ...

-๒๕. ผูเสนอราคาตองเปGนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก(อสราง ประเภทเดียวกันกับ
งานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไม(นอยกว(า ๑๓๐,๕๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปGนผลงานที่เปGนคู(สัญญาโดยตรงกับส(วน
ราชการ หน(วยงานตามกฎหมายว(าดวยระเบียบบริหารราชการส(วนทองถิ่น หน(วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปGน
ราชการบริหารส(วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน(วยงานเอกชนที่องค!การบริหารส(วนตําบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปGนคู(สัญญาตองไม(อยู(ในฐานะเปGนผูไม(แสดงบัญชีรายรับ รายจ(าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ(ายไม(ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปGนคู(สัญญากับหน(วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู(สัญญาตองรับจ(ายเงินผ(านบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต(การรับจ(ายเงินแต(ละครั้งซึ่งมีมูลค(าไม(เกิน
สามหมื่นบาทคู(สัญญาอาจรับจ(ายเปGนเงินสดก็ได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต(อเมื่อองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปGนจํานวนเงิน ๔๓๘,๐๐๐.บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน) แลวเท(านั้น
กําหนดดูสถานที่ กําหนดดูสถานที่ก(อสรางในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. และกําหนดรับฟmงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ!
๒๕๕๘ ตั้งแต(เวลา ๑๓.๐๐ น. เปGนตนไป โดยใหมาพรอมกัน ณ สํานักงานองค!การบริหารส(วนตําบล แม(พูล
อนึ่งหากผูเสนอราคารายใด ไม(มาดูสถานที่ก(อสรางในวันเวลา ที่กําหนดใหถือว(าผูเสนอราคารายนั้นทราบถึงสถานที่
ก(อสรางเอง ตลอดจนอุปสรรค และปmญหาต(าง ๆ ในเวลาทํางาน จะนํามาอางอิงใหพนความผิดไม(ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา กําหนดยื่นซองสอบราคาจาง ตั้งแต(วันที่ ๒ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ – วันที่
๑๖ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล งานทะเบียนทรัพย!สินและ
พัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ระหว(าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปGนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ณ ศูนย!รวมขอมูลข(าวสาร
การจัดซื้อจัดจางขององค!กรปกครองส(วนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ว(าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! ในวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ตั้งแต(เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไม(รับซองเสนอ
ราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเปfดซองสอบราคา กําหนดเปfดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘
ตั้งแต( เวลา ๑๐.๓๐ น. เปGนตนไป ณ ศูนย!รวมขอมูลข(าวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่ว(าการอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ!
/กําหนด...

-๓กําหนดขายแบบ ผูสนใจติดต(อขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท
ไดที่งานทะเบียนทรัพย!สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล ระหว(างวันที่
๒
กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ ตั้งแต(เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียด ไดที่ เว็บไซต! www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท!มาย
เลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ใหนําตรายางของหางมาประทับเอกสารการซื้อโครงการสอบราคาในครั้งนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)................................................
(นายจรูญ ปmญญายงค!)
ตําแหน(ง นายกองค!การบริหารส(วนตําบลแม(พูล

