เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘
สอบราคาจางโครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง หมูที่ ๔
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ,
ตามประกาศ องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
......................................................
องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องค,การบริหารสวนตําบล" มี
ความ
ประสงค,จะดําเนินกาสอบราคาโครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง หมูที่ ๔
ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบาทถวน) ระยะเวลา ๖๐ วันรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองค,การบริหาร
สวนตําบลแมพูลกําหนด พรอมติดตั้งปาย โครงการตามแบบมาตรฐานโครงการ อบต. จํานวน ๑ ปาย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ รวมเป@นจํานวนเงินทั้งสิ้น
๒,๙๘๑,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟาและถนน (๐๐๒๔๒)
หมวดคาครุภัณฑ, ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยตั้งจายจากเงินจายขาดเงิน
สะสม ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาในครั้งนี้เป@นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑.

Quantities)

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) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of

/๒. คุณสมบัติ...
- ๒–
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป@นผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจางและตองไมเป@นผู
ถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหาม
ติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับองค,การบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป@นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป@นผูมีผลประโยชน,รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไมเป@นผูกระทําการอันเป@นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม ตาม
ขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององค,การ
บริหารสวนตําบลแมพูล
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเป@นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง
ประเภท
เดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท นับตั้งแตวันประกาศนี้ยอนหลังไมเกิน
๓ ปZ และเป@นผลงานที่เป@นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป@นราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องค,การบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคา เป@น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป@นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห,สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป@นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป@นหุนสวน (ถา
มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป@นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป@นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป@นผูรวมคา ใหยื่น
สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝ^ายใดเป@น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ^ายใดเป@นนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
/(๔) สําเนา...
-๓–
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ( ถามี )
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบ ในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป`ดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด ผลงานตามขอ ๒.๕ เทานั้น)
(๓) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ,คาแรงงาน 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 ใหเสนอเป@นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให

ถือตัวหนังสือเป@นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
ไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเป`ดซอง
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม
เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค,การบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
/๔.๕ ผูเสนอ...
-๔๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ป`ดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเป`ดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง
หมูที่ ๔ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ, โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ โดยสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองสอบราคา ยื่นตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียน
ทรัพย,สินและพัสดุ กองคลัง ในวันและ เวลาราชการ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ –วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเป@นสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ ศูนย,รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค,กร
ปกครอง สวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ, ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไมรับซองเสนอ
ราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเป`ดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวา เป@นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน,รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเป`ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเป`ดซอง สอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเป`ดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเป@นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป@นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป@นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก และองค,การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป@นผูทิ้งงาน เวนแต

คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเป@นผูที่ใหความรวมมือเป@นประโยชน,ตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเป@นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป@นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป@นผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน,รวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป@นผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เป@นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม อาจอุทธรณ,คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเป`ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ,ขององค,การ
บริหารสวนตําบลใหถือเป@นที่สุด
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการเป`ดซอง สอบราคา จะเป`ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนย,รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ ที่วาการ
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ, ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เป@นตนไป

/การยื่น...
-๕การยื่นอุทธรณ,ตามวรรคหา ยอมไมเป@นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเป`ดซองใบ
เสนอราคา เวนแต องค,การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป@นประโยชน,
แกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่องค,การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู
อุทธรณ, และเห็นวาการยกเลิกการเป`ดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป@นประโยชน,แกทาง
ราชการอยางยิ่ง ใหองค,การบริหารสวนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเป`ดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑ,และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องค,การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา
รวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะ
กรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป@นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเป@นประโยชน,ตอองค,การบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องค,การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ขององค,การบริหารสวนตําบล

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่
เป@นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป`ดซอง สอบ
ราคา หรือองค,การบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องค,การบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องค,การบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน,ของ
ทางราชการเป@นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององค,การบริหารสวนตําบลเป@นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค,การบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเป@นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป@นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป@นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทนเป@นตน
/ในกรณี..
-๖ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการ เป`ดซอง สอบราคา หรือองค,การบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ, หากคําชี้แจงไม
เป@นที่รับฟfงได องค,การบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเป`ดซอง สอบราคา วา ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป@นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน,
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป@นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป@นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม ตามขอ ๑.๖ องค,การบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองค,การบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป@นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากองค,การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเป`ดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป@นประโยชน,แกทางราชการอยางยิ่ง องค,การบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
ยกเลิกการเป`ดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ
องค,การบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป@น
จํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองค,การบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองค,การบริหารสวนตําบล โดยเป@นเช็คลงวันที่ที่ทํา
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 (สัญญาเป@นราคาเหมารวม)
องค,การบริหารสวนตําบลแมพูลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป@น…๑…งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เป@นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐% ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจาง (ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน) รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๙.

การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป@นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ปZ - เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องค,การบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินจายขาดเงินสะสมตามมติที่
ประชุมสภาองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปZ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันจันทร,ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)
ณ หองประชุมสภาองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองค,การบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินจายขาด
เงินสะสม แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองค,การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป@นผูรับจาง และ
ได ตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป@นผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองค,การ
บริหารสวนตําบลการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเป@นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองค,การบริหารสวนตําบล
การขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรือ
อื่น หรือเป@นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
/๑๐.๓ ผูเสนอ...
-๘–
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองค,การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องค,การบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป@นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค,การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป@นไปตามความเห็นของสํานักงาน 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 ระยะเวลาที่องค,การบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝZมือชาง
เมื่อองค,การบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป@นผูรับจางและได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผู
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝZมือชางจาก 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
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ,ที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด
องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
(ลงชื่อ)............................................
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศ องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง หมูที่ ๔
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ,
***************************************
ดวยองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล มีความประสงค,จะดําเนินการสอบราคาจาง
โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง หมูที่ ๔ ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว
๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) ระยะเวลา ๖๐
วันรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองค,การบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด พรอม
ติดตั้งปาย โครงการตามแบบมาตรฐานโครงการ อบต. จํานวน ๑ ปาย งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาย
ขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ รวมเป@นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๑,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟาและถนน (๐๐๒๔๒) หมวดคาครุภัณฑ, ที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยตั้งจายจากเงินจายขาดเงินสะสม ราคากลางของงานกอสรางใน
การสอบราคาในครั้งนี้เป@นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป@นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) นับตั้งแตวัน
ประกาศนี้ยอนหลังไมเกิน ๓ ปZ
๒. ไมเป@นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป@นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงาน
การบริหารงานราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเป@นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. เป@นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององค,การบริหารสวนตําบลแม
พูล
๕. ไมเป@นผูมีผลประโยชน,รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองค,การ
บริหารสวนตําบลแมพูล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเป@นผูกระทําการอันเป@นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป@นธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
/กําหนด...
-๒กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่กอสรางพนังปองกันตลิ่งขางถนนสายหวยตนยาง หมูที่ ๔ ตําบลแมพูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ, และกําหนดรับฟfงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ธันวาคม

๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เป@นตนไป ณ สํานักงานองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล อนึ่งหากผู
เสนอราคารายใด ไมมาดูสถานที่กอสรางในวันเวลา ที่กําหนดใหถือวาผูเสนอราคารายนั้นทราบถึง
สถานที่กอสรางเอง ตลอดจนอุปสรรค และปfญหาตาง ๆ ในเวลาทํางาน จะนํามาอางอิงใหพนความผิด
ไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคาจาง ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทําการองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล งานทะเบียน
ทรัพย,สินและพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเป@นสําคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ ศูนย,รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค,กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ, ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว จะไมรับซองเสนอ
ราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเป`ดซองสอบราคา
กําหนดเป`ดซองตรวจสอบคุณลักษณะผูมีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
พรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา เวลา ๑๐.๐๐ น. และกําหนดเป`ดซองใบเสนอราคาในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เป@นตนไป ณ ศูนย,รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ,
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ไดที่งานทะเบียน
ทรัพย,สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล ระหวางวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด ไดที่
เว็บไซต, www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท,มายเลข
๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ใหนําตรายางของหางมาประทับเอกสารการซื้อโครงการสอบราคาในครั้งนี้
ดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)................................................
(นายจรูญ ปfญญายงค,)
ตําแหนง นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล

ใบตรวจรับการจาง

วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามที่องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล 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
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ทางองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
โดย หางหุนสวน
จํากัด รชานนท,คอนสตรัคชั่น โดย นายเดโชชัย ภาคภูมิพงศ, เป@นผูรับจาง 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
และเป@นไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจางทุกประการ จึงเห็นสมควรจายเงินเป@นจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ใหกับเจาหนี้ ตอไป
(ลงชื่อ) วาที่รอยโท…........................ ประธาน
กรรมการ
(จิระชัย ยิ้มเจริญ)
(ลงชื่อ) ..............................................กรรมการ
( นายบัณฑิต สุกสา )
(ลงชื่อ) .............................................. กรรมการ
( นายประสิทธิ์ ทองเลม )
เรียน นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
- เห็นควรอนุมัติ
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล

ทราบ/อนุมัติจายเงินใหเจาหนี้ตอไป
(นายจรูญ ปfญญายงค,)
นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล

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

เรียน นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามคําสั่ง/บันทึกขอความ องค,การบริหารสวนตําบลแมพูล 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 รวมเป@นเงินทั้งสิ้น 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 นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล
- เพื่อโปรดทราบ
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล

ทราบ

( นายจรูญ ปfญญายงค, )
นายกองค,การบริหารสวนตําบลแมพูล

