ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ
หมู่ที่ ๔ ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้าน นายบุญเริน จีนสืบเชื้อ หมู่ที่ ๔ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐
เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ระยะเวลา
ดาเนินการ ๖๐ วัน พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย หรือตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูลกาหนด งบประมาณตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูลไม่ถือว่าราคากลางที่กาหนดไว้ในประกาศสอบราคาต้องมีผลผูกพันให้ปฏิบัติตามนั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
สัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,9๐๐.- บาท (ร้อยละ ๓๐) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการตามกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เชื่อถือ โดยให้แนบสาเนาคู่สัญญามาด้วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
/กาหนด...

-๒กาหนดดูสถานที่ กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 ตุลาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มาพร้อมกัน ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่พูล อนึ่งหากผู้เสนอราคารายใด ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลา ที่กาหนดให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ทราบถึงสถานที่ก่อสร้างเอง ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทางาน จะนามาอ้างอิงให้พ้น
ความผิดไม่ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา กาหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม
– วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 13 ตุลาคม – วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเป็นสาคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว
จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
กาหนดเปิดซองสอบราคา กาหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวัน เดียวกัน ตั้งแต่ เวลา
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดั บอาเภอ ที่ว่าการอาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
กาหนดขายแบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ 2๐๐.- บาท
ได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ระหว่างวันที่
13 ตุลาคม – วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ www.maephun.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์มายเลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ให้นาตรายางของห้างมาประทับเอกสารการซื้อโครงการสอบราคาในครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)................................................
(นายจรูญ ปัญญายงค์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ .01../๒๕๕9…
การจ้างเหมา...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ หมู่ที่ ๔
ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ลงวันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๘
--------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตาบล มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้าน
นายบุญเริน จีนสืบเชื้อ
หมู่ที่ ๔ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ระยะเวลาดาเนินการ ๖๐ วัน พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย หรือตามแบบ
แปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลกาหนด งบประมาณตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐.- บาท
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
๑.๙ ...................................................
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
/๒.5 ผู้ประสงค์...

-๒๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
สัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,9๐๐.- บาท (ร้อยละ ๓๐) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการตามกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เชื่อถือ โดยให้แนบสาเนาคู่สัญญามาด้วย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้
นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่ วนสามัญหรือห้างหุ้ นส่ว นจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) สาเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
๑.๗ (๑)

/3.2 ส่วนที่...

-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งกรอกปริ ม าณวั ส ดุ แ ละราคาในบั ญ ชี ร ายการก่ อ สร้ า งให้
ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคา รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …๙๐…วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา แบบรู ป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนายบุญเริน
จีนสืบเชื้อ หมู่ที่ ๔ ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ 0๑/๒๕๕9" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทาบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองสอบราคา ยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 13 ตุลาคม – วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น โดยถือนาฬิกากองคลังเป็นสาคัญ
- ยื่นซองสอบราคาโดยยื่นกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว
จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
/เมื่อพ้น...

-๔เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการ ฯ
จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้น
แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่ งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.
เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล เท่านั้น

/5.3 องค์การ...

-๕๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่ง อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติ ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มี ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้ เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
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-๖๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…๑…งวด ดังนี้
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทาความสะอาดบริเวณสถานที่ ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ทาการตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ ปี - เดือน - วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ....-๑๕-…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้าง ครัง้ นี้ ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
/การลงนาม...
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การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.- บาท
(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้าง ตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ งการสั่ ง หรื อน าสิ่ งของ ดั งกล่ า วเข้า มาจากต่ างประเทศต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ช่ น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๗
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก ผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทั นที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่
ได้ระบุในข้อ ๑.๕
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๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง
๑๒.๒ สาขาช่างโยธา
๑๓. การจัดทาแผ่นป้ายงานก่อสร้าง
ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องจัดทาแผ่นป้ายโครงการถาวร ตามขนาดที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่พูลกาหนด มาติดตั้งไว้ที่จุดก่อสร้าง จานวน ๑ ป้าย เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และ
จัดทาแผ่นป้ายชั่วคราว ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ไว้ที่ จุด
ก่อสร้างก่อนลงมือทางานจ้าง หากแผ่นป้ายชารุดหรือข้อความลบเลือน ไม่สามารถอ่านได้ชัดเจนผู้รับจ้าง
จะต้องซ่อมแซมทาใหม่
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
13 ตุลาคม ๒๕๕๘

