เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) หมูที่ ๗
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มี
ความ
ประสงคจะดําเนินกาสอบราคาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ตําบลแมพูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) ระยะเวลา ๑๒๐ วัน มีรายละเอียดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล การพัฒนาการศึกษา (กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ลําดับที่ ๑๗. กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สถานที่กอสราง บานผามูบ หมูที่ ๗ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ราคากลางคิด
เปCนราคาคากอสรางเปCนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) โดย
พิจารณาจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เปCนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลาน
แปดแสนบาทถวน) 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) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๑.๘

รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of

Quantities)
/๒. คุณสมบัติ...
- ๒–
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปCนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจางและตองไมเปCนผู
ถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหาม
ติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปCนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไมเปCนผูกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพูล
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปCนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง
ประเภท
เดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท นับตั้งแตวันประกาศนี้ยอนหลังไมเกิน
๓ ป] และเปCนผลงานที่เปCนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปCนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคา เปCน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปCนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปCนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปCนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝ`ายใดเปCน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ`ายใดเปCนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
/(๔) สําเนา...
-๓–
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ( ถามี )
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ใน
ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปaดอากรแสตมปbตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด ผลงานตามขอ ๒.๕ เทานั้น)
(๓) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร สอบ
ราคา นี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย
ทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปCนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให
ถือตัวหนังสือเปCนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
ไวแลว

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเปaด
ซองใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม
เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

/๔.๕ ผูเสนอ...
-๔๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปaดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปaดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)
หมูที่ ๗ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ โดยสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองสอบราคา ยื่นตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ –วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปCนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไมรับซองเสนอ
ราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปaดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวา เปCนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปaดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปaดซอง สอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปaดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปCนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปCนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปCนผูที่ใหความรวมมือเปCนประโยชนตอการพิจารณา

ของทางราชการและมิไดเปCนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปCนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปCนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปCนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปaดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณขององคการ
บริหารสวนตําบลใหถือเปCนที่สุด
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการเปaดซอง สอบราคา จะเปaดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ ที่วาการ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต
เวลา ๑๐.๓๐ น. เปCนตนไป

/การยื่น...
-๕การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปCนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปaดซองใบ
เสนอราคา เวนแต องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปCนประโยชน
แกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู
อุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปCนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา
รวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะ
กรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปCนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปCนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบล

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่
เปCนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปaดซอง สอบ
ราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปCนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปCนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเปCนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปCนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทนเปCนตน
/ในกรณี..
-๖ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการ เปaดซอง สอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปCนที่รับฟgงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปaดซอง สอบราคา วา ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปCนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปCนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปCนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปCนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปaดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปCนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
ยกเลิกการเปaดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ
องคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปCน
จํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
ตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)

/๗. คาจาง...
-๗๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปCนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลแมพูลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปCน…๔…งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ คิดเปCนเงินประมาณ ๑๕% เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังตอไปนี้แลวเสร็จ
เรียบรอย
- กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, หลอเสาอาคารและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- กอสรางทางขึ้นลงดานหนาและดานหลัง ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ คิดเปCนเงินประมาณ ๒๐% เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังตอไปนี้แลวเสร็จ
เรียบรอย
- กอสรางคานรับโครงหลังคา, ประกอบติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- กออิฐผนังและฉาบปูนผนังและโครงสราง ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ประกอบติดตั้งประตู – หนาตาง ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ปูกระเบื้องและทําผิวพื้นทางขึ้นลงดานหนาและดานหลัง ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ คิดเปCนเงินประมาณ ๒๕% เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังตอไปนี้แลวเสร็จ
เรียบรอย
- ประกอบติดตั้งฝjาเพดาน ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ทาสีภายในอาคารและภายนอก ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟjา, ปลั๊ก, สวิทชและงานระบบไฟฟjาของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ประกอบติดตั้งราวแสตนเลส ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, หลอเสาอาคารและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ
อาคารหองครัวและหองน้ํา
- กอสรางพื้นทางเดินดานหนา ของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) คิดเปCนเงินประมาณ ๔๐% เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังตอไปนี้
แลว
เสร็จเรียบรอย
- กอสรางคานรับโครงหลังคา, ประกอบติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- กออิฐผนังและฉาบปูนผนังและโครงสรางของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ประกอบติดตั้งประตู – หนาตาง ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ปูกระเบื้องพื้น, บุกระเบื้องผนังและทําผิวทางเดินหนา ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ประกอบติดตั้งฝjาเพดาน ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ทาสีภายในอาคารและภายนอก ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- กอสรางบอเกรอะ – บอซึม ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟjา, ปลั๊ก, สวิทชและงานระบบไฟฟjาของอาคารหองครัวและหองน้ํา
- ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณและงานระบบสุขาภิบาล ของอาคารหองครัวและหองน้ํา
/และงาน...
-๘และงานอื่น ๆ ในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน ตามแบบรูปและรายการของ
สัญญาและคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย และ
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานไวเปCนที่ถูกตองเรียบรอยแลว
แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน

๙.

การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปCนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป] - เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก

เงินจัดสรรงบประมาณเงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปCนจํานวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.บาท
(หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจาง และ
ได ตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปCนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการ
บริหารสวนตําบลการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล
การขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรือ
อื่น หรือเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
/๑๐.๓ ผูเสนอ...
-๙–
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปCนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน
กรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝ]มือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจางและได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผู
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ]มือชางจาก ชางกอสราง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
๑๒.๑ วิศวกรโยธา
๑๒.๑ ชางกอสราง
๑๒.๓ ชางโยธา
๑๒.๔ ชางสํารวจ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
(ลงชื่อ)............................................
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) หมูที่ ๗
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
***************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมพูล มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจาง
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปด
แสนบาทถวน) ระยะเวลา ๑๒๐ วัน มีรายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล
แมพูล การพัฒนาการศึกษา (กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ลําดับที่ ๑๗. กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (สถ.ศพด.2) องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สถานที่กอสราง
บานผามูบ หมูที่ ๗ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่
ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ราคากลางคิดเปCนราคาคากอสรางเปCนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยพิจารณาจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
เปCนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปCนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) นับตั้งแตวัน
ประกาศนี้ยอนหลังไมเกิน ๓ ป]
๒. ไมเปCนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปCนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงาน
การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. เปCนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลแม
พูล

๕. ไมเปCนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลแมพูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปCนผูกระทําการอันเปCนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปCนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
/กําหนด...
-๒กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) บานผามูบ หมูที่ ๗
ตําบล แมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดรับฟgงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปCนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
อนึ่งหากผูเสนอราคารายใด ไมมาดูสถานที่กอสรางในวันเวลา ที่กําหนดใหถือวาผูเสนอราคารายนั้น
ทราบถึงสถานที่กอสรางเอง ตลอดจนอุปสรรค และปgญหาตาง ๆ ในเวลาทํางาน จะนํามาอางอิงใหพน
ความผิดไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคาจาง ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเปCนสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไมรับซองเสนอราคาโดย
เด็ดขาด
กําหนดเปaดซองสอบราคา
กําหนดเปaดซองตรวจสอบคุณลักษณะผูมีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
พรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา เวลา ๑๐.๐๐ น. และกําหนดเปaดซองใบเสนอราคาในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปCนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ไดที่งาน
ทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมพูล ระหวางวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ –
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด ไดที่
เว็บไซต www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทมายเลข
๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ ใหนําตรายางของหางมาประทับเอกสารการซื้อโครงการสอบราคาในครั้งนี้
ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)................................................
(นายจรูญ ปgญญายงค)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

ใบตรวจรับการจาง
วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดทําสัญญาจางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมหาราช หมูที่ ๑๑ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
- ถนน ค.ส.ล. ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร ความหนา
๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร
- รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดความกวาง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม
๓๐๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ระยะเวลา ๙๐ วัน
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
โดย หางหุนสวน
จํากัด รชานนทคอนสตรัคชั่น โดย นายเดโชชัย ภาคภูมิพงศ เปCนผูรับจาง ตามสัญญาจางเลขที่ ๐๘/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) นั้น
บัดนี้ ผูรับจางไดสงมอบงานของงวดสุดทาย มีปริมาณและคุณภาพถูกตองครบถวนตามรายละเอียด
แหงสัญญาดังกลาวทุกประการแลว เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการ
ตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับเสร็จเรียบรอยแลวตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.กําหนด
และเปCนไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจางทุกประการ จึงเห็นสมควรจายเงินเปCนจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ใหกับเจาหนี้ ตอไป
(ลงชื่อ) วาที่รอยโท…........................ ประธาน
กรรมการ
(จิระชัย ยิ้มเจริญ)
(ลงชื่อ) ..............................................กรรมการ
( นายบัณฑิต สุกสา )

(ลงชื่อ) .............................................. กรรมการ
( นายประสิทธิ์ ทองเลม )
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
- เห็นควรอนุมัติ
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

ทราบ/อนุมัติจายเงินใหเจาหนี้ตอไป
(นายจรูญ ปgญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล (กองคลัง งานพัสดุ)
ที่ อต ๗๓๖๐๒/....................................
วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ / ตรวจรับงานจาง
……………………………………………………………………………………………………..........................................................…
…………

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามคําสั่ง/บันทึกขอความ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไดใหขาพเจาและคณะกรรมการ ตรวจรับการจาง โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมหาราช หมูที่ ๑๑ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ขนาด
ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กําหนด นั้น
บัดนี้ ขาพเจาพรอมคณะกรรมการไดพรอมกัน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจาง
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมหาราช หมูที่ ๑๑ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ นาดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กําหนด ตั้งแตวันที่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ตามใบสงมอบงาน / ใบแจงหนี้ ที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน ๑ ฉบับ รวมเปCนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕)
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๕
(ลงชื่อ) วาที่รอยโท…........................ ประธาน
กรรมการ
(จิระชัย ยิ้มเจริญ)

(ลงชื่อ) ..............................................กรรมการ
( นายบัณฑิต สุกสา )
(ลงชื่อ) .............................................. กรรมการ
( นายประสิทธิ์ ทองเลม )
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
- เพื่อโปรดทราบ
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

ทราบ

( นายจรูญ ปgญญายงค )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

