ประกาศเทศบาลตาบลแชะ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างร้านเพชรล้าภู หมู่ที่ 3 ต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลต้าบลแชะ อ้าเภอครุบรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบ ราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเพชรล้าภู หมู่ที่ ๓ ต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลแชะ โดยท้าการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๗
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต้าบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบ
ราคาครั้งนี้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ๒๗๐,๓๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อย
บาทถ้วน) ก้าหนดดูสถานที่งานก่อสร้าง ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๑.๐๐ น. ณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลแชะ (กองช่าง) และก้าหนดรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ถ้าหากผู้ใดไม่ดูสถานที่ก่อสร้างตามที่ก้าหนดให้ถือว่าได้รับทราบตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดแล้วจะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้
กาหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ จะต้องส่งซองสอบราคา
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตอบรับถึงผู้รับซองสอบราคา ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลแชะ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง
ที่ว่าการอ้าเภอครบุรี ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาล
ต้าบลแชะ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ ระหว่างวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

/-๒-ก้าหนดเปิดซองสอบราคา.....................

-๒กาหนดเปิดซองสอบราคา
เทศบาลจะท้าการเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ้าเภอครบุรี
๒๕๕๗ โดยเริ่มท้าการเปิดซองสอบราคาตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในวันที่ ๒๔ กันยายน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ้าเภอครบุรี (ชั้น 2 ทีว่าการอ้าเภอครบุรี) ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. หรือ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ
ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กอง
คลัง เทศบาลต้าบลแชะในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๔-๔๔๘๔๐ต่อ ๑๒ (งานพัสดุ)
หรือทางเว็บไซต์ www. Chaecity.go.th
ประกาศ ณ วันที่

๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธนดล ชัยยุตต์)
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๑ / ๒๕๕๗
โครงการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างร้านเพชรล้าภู หมู่ที่ 3 ต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
-----------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “เทศบาล” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเพชร
ล้าภู หมู่ที่ 3 ต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลแชะ ตั้งไว้
๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๗๐,๓๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยท้า
การก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
ราคากลาง ๒๗๐,๓๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต้าบล
แชะ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การสอบราคาครั้งนี้

/-๒- ๓. หลักฐานการเสนอราคา.....................

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑
ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้นส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน และ ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาม
ที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป
(๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ และผู้รับมอบ
อ้านาจพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล ให้เริ่มท้างาน
/-๓- ๔.๔ ก่อนยื่นซอง...................

-๓๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองใบเสนอราคาด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคล
อื่นยื่นซองเสนอราคาแทน ต้องมีหนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชน ของผู้มอบอ้านาจ และผู้รับมอบอ้านาจ
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่“าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที๑๑
่ /๒๕๕๗”
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง กาหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ จะต้องส่งซองสอบราคา
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตอบรับถึงผู้รับซองสอบราคา ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลแชะ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง
ที่ว่าการอ้าเภอครบุรี ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาที่ผู้รับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาล
ต้าบลแชะ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ ระหว่างวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อเสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ คณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวิจนิฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ /จัดจ้างอาเภอครบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/-๔- ๕. หลักเกณฑ์.....................

-๔๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการตามที่
ก้าหนดให้แยกเสนอราคาว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ และจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกันต่อ
เทศบาลเท่านั้น
๕.๓ เทศบาล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งเทศบาลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุดเสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และ เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
/-๕- ๖. การท้าสัญญาจ้าง.....................

-๕๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาล ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลตลาดแชะ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทราบแล้ว
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา
ด้าเนินการ ๖๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและท้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณ ถนนครบุรี – โชคชัย ซอยแฟลตต้ารวจ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลก้าหนด พร้อม
เก็บงานและท้าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท้าการตรวจรับถูกต้อง
แล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ดังนี้
ก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้อง
ประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่
เทศบาลได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ของเทศบาลต้าบลแชะ
๑๐.๒ เมื่อ เทศบาล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดย
/-๖- ทางเรือในเส้นทาง.....................

-๖ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก้าหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ .(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางเทศบาลก้าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซอง
ทันทีและพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็น
ไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง เช่น ที่ดินที่จะท้าการก่อสร้าง รวมทั้งท่อประปา
เสาไฟฟ้า โทรศัพท์ ต้นไม้ และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจะด้าเนินการก่อสร้างได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเองโดยเทศบาลจะเป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี และใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และจะต้องมีช่าง
จ้านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
- ช่างประจ้าโครงการวุฒิไม่ต่้ากว่า ปวช. ปวส. หรือปวท. (สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลต้าบลแชะ
๑๑

กันยายน ๒๕๕๗

