เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยใต – ป&างดอย บาน
หวยใต หมูที่ ๘ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/
ตามประกาศ องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล
ลงวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................................
องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องค/การบริหารสวนตําบล" มีความ
ประสงค/จะดําเนินกาสอบราคา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยใต – ป&างดอย บานหวย
ใต หมูที่ ๘ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/ ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร
ความยาว
๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา ๑,๐๒๘.๐๐ ตร.ม. ขนาดแบบแปลนที่ทาง
องค/การบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด พรอมติดตั้งป&ายประชาสัมพันธ/โครงการ จํานวน ๑ ป&าย กําหนดสงมอบ
งานจาง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐
ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๕๙๗,๓๕๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) มี
รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร/การ
พัฒนาประเทศฯใหแกองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ลําดับที่ ๒๗. โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางคิดเปIนราคาคากอสรางเปIนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๙๓,๐๐๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑.

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา ( สูตรคา K )
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน/รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม
๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
/๒. คุณสมบัติ...

- ๒–
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เปIนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒.๒ ไมเปIนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปIนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงาน
การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๒.๓ ไมเปIนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๔ ไมเปIนผูมีผลประโยชน/รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองค/การบริหาร
สวนตําบลแมพูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปIนผูกระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปIนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกัน
กับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๑๗๗,๙๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปIนผลงานที่เปIนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปIนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องค/การบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุค คลหรือนิ ติ บุคคลที่ จะเขาเปI น คู สั ญญาตองไมอยูในฐานะเปI นผู ไมแสดงบั ญชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเปI น คู สั ญ ญากั บ หนวยงานของรั ฐ ซึ่ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส/ (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส/
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต/ศูนย/ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปIนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ไดรับรองวาถูกตองและเปIนความจริงทุกประการ
ยื่นมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปfดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สํ า เนาหนั งสื อรั บรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรั บรองสํ า เนาถู ก ตอง (ในกรณี ที่มีก าร
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๕)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ/
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
/๓.๕ บัญชี...

-๓–
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๓.๖ ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร สอบราคา นี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปIนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปIนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเปfดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค/การบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปfดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปfดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยใต – ป&างดอย บาน
หวยใต หมูที่ ๘ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ โดยสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไป
พรอมกับซองสอบราคา ยื่นตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียนทรัพย/สินและ
พัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปIนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ณ ศูนย/รวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/ ใน
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไม
รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
/คณะ...

-๔คณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละ
รายวา เปIนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน/รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปfดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปfดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปIนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การ
คัดเลือก และองค/การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปIนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปIนผูที่ใหความรวมมือเปIนประโยชน/ตอการพิจารณาของทางราชการ
และมิไดเปIนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปIนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปIนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน/
รวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปIนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปIนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปIนธรรม อาจอุทธรณ/คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปfดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ/ขององค/การบริหารสวนตําบลใหถือเปIนที่สุด
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปfด
ซอง สอบราคา จะเปfดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนย/รวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/
ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปIนตนไป
การยื่นอุทธรณ/ตามวรรคหา ยอมไมเปIนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปfดซองใบเสนอ
ราคา เวนแต องค/การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปIนประโยชน/แกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีที่องค/การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ/ และเห็นวาการยกเลิก
การเปfดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปIนประโยชน/แกทางราชการอยางยิ่ง ใหองค/การบริหารสวนตําบล
มีอํานาจยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑ/และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค/การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปIนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสาร สอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปIนประโยชน/ตอองค/การ
บริหารสวนตําบลเทานั้น
/๕.๓ องค/การ..

-๕๕.๓ องค/การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ ผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสาร สอบราคา ขององค/การบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เปIน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปfดซอง สอบราคา หรือ
องค/การบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องค/การบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องค/การบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน/ของทางราชการเปIนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององค/การบริหารสวนตําบลเปIนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค/การ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปIนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปIนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปIน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปIนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการ เปfดซอง สอบราคา หรือองค/การบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทํา
ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ/ หากคําชี้แจงไมเปIนที่รับฟmงได องค/การ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปfดซอง สอบราคา วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปIนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน/รวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปIนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIน
ธรรม ตามขอ ๑.๖ องค/การบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองค/การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปIนผูทิ้ง
งาน
/ในกรณี..

-๖ในกรณีนี้หากองค/การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปfดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปIนประโยชน/แกทางราชการอยางยิ่ง องค/การบริหารสวนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปfดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองค/การ
บริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปIนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองค/การบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองค/การบริหารสวนตําบล โดยเปIนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย/ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปIนราคาเหมารวม)
องค/การบริหารสวนตําบลแมพูลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปIน…๑…งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปIนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจาง รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

/๙. การ..

-๗๙.

การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปIนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปB เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องค/การบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เบิกจายจากการโอนเงินจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหวยใต – ป&างดอย บานหวยใต หมูที่ ๘ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/ รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศจํานวน
๘,๕๐๐ ลานบาท จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปIนจํานวนเงิน
๕๙๗,๓๕๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองค/การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปIนผูรับจาง และได ตกลง
จางตาม สอบราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปIนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองค/การบริหารสวน
ตําบลการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เปIนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองค/การบริหารสวนตําบลการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปIนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองค/การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องค/การบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปIนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค/การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปIนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
/๑๑. การ..

-๘๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ/ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค/การบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝBมือชาง
เมื่อองค/การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปIนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝBมือชางจาก ชางกอสราง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑ วิศวกรโยธา
๑๒.๑ ชางกอสราง
๑๒.๓ ชางโยธา
๑๒.๔ ชางสํารวจ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด
องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล
(ลงชื่อ)............................................
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘

ประกาศ องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานหวยใต – ป&างดอย บานหวยใต หมูที่ ๘
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/
***************************************
ดวยองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล มีความประสงค/จะดําเนินกาสอบราคา โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยใต – ป&างดอย บานหวยใต หมูที่ ๘ ตําบลแมพูล อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ/ ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ ไมนอยกวา ๑,๐๒๘.๐๐ ตร.ม. ขนาดแบบแปลนที่ทางองค/การบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด พรอม
ติดตั้งป&ายประชาสัมพันธ/โครงการ จํานวน ๑ ป&าย กําหนดสงมอบงานจาง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค/กร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๕๙๗,๓๕๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) มีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศฯใหแกองค/การบริหารสวน
ตําบลแมพูล ลําดับที่ ๒๗. โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ราคากลางคิดเปIนราคาคากอสรางเปIนเงินทั้งสิ้น ๕๙๓,๐๐๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่น
สามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปIนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปIนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปIนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงาน
การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปIนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปIนผูมีผลประโยชน/รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองค/การบริหาร
สวนตําบลแมพูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปIนผูกระทําการอันเปIนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปIนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
/๕. ผูเสนอ...

-๒๕. ผูเสนอราคาตองเปIนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับ
งานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๑๗๗,๙๐๐.- บาท (รอยละ ๓๐) และเปIนผลงานที่เปIนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปIนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องค/การบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปIนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปIนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปIนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส/ (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส/
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต/ศูนย/ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปIนเงินสดก็ได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับอนุมัติจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปIนจํานวนเงิน
๕๙๗,๓๕๐.- บาท (หาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) แลวเทานั้น
กําหนดดูสถานที่ กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. และกําหนดรับฟmงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ/
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปIนตนไป โดยใหมาพรอมกัน ณ สํานักงานองค/การบริหารสวนตําบล แมพูล
อนึ่งหากผูเสนอราคารายใด ไมมาดูสถานที่กอสรางในวันเวลา ที่กําหนดใหถือวาผูเสนอราคารายนั้นทราบถึง
สถานที่กอสรางเอง ตลอดจนอุปสรรค และปmญหาตาง ๆ ในเวลาทํางาน จะนํามาอางอิงใหพนความผิดไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา กําหนดยื่นซองสอบราคาจาง ตั้งแตวันที่ ๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ –
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียนทรัพย/สินและ
พัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปIนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจาหนาที่ องค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ณ ศูนย/รวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ/ ใน
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไม
รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเปfดซองสอบราคา กําหนดเปfดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘
ตั้งแต เวลา ๑๐.๓๐ น. เปIนตนไป ณ ศูนย/รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ/
/กําหนด...

-๓กําหนดขายแบบ ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.- บาท
ไดที่งานทะเบียนทรัพย/สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล ระหวางวันที่
๒
กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียด ไดที่ เว็บไซต/ www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท/
มายเลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ใหนําตรายางของหางมาประทับเอกสารการซื้อโครงการสอบราคาในครั้งนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)................................................
(นายจรูญ ปmญญายงค/)
ตําแหนง นายกองค/การบริหารสวนตําบลแมพูล

