เรื่อง

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
สอบราคาจางโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
(งานทาสีภายนอกอาคาร)
....................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว (งานทาสีภายนอกอาคาร) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแกว) จํานวนเงิน 621,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 60 วัน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เข าเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแกว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการการจัดซือ้ จัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 2 มิถุนายน
2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปดซองใบเสนอราคาของ
ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใน วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น
2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว

2/ผูสนใจ....

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 15/2560
การสอบราคาจางโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว (งานทาสีภายนอกอาคาร) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สระแกว)
ราคากลางจํานวนเงิน 621,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 รายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผู เสนอราคาตองไมเปน ผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุ คคลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญาต องไม อยู ในฐานะเป น ผู ไม แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2/หลักฐาน.....
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชี เ อกสารสว นที่ 1 ทั้ งหมดที่ ไดยื่ น พรอมกั บ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข อ
1.6(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย (ปร 4, ปร 5)
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ าง ด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในขอ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ
ราคาของเทศบาลที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
3/4.2 ในการ

-34.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
สงมอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผู เ สนอราคาจะต อ งเสนอกํ า หนดเวลาการดํ าเนิ น การก อสร า งแล ว เสร็ จ ไม เ กิ น 60 วั น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะต องยื่ น ซองสอบราคา ที่ ป ด ผนึ กซองเรี ย บร อ ยจ า หน าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไว ห น าซองว า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ า งเลขที่
15/2560”ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดใน วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้ งแต เ วลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ มชั้ น 2 ที่ วา การอํ า เภอเมื อ งสระแก ว และ ในวั น ที่ 2
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30
น.ไดที่งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่ มีการเปดซองใบเสนอราคาวามี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของ ผู ที่มีสิ ทธิ ได รั บ การคั ด เลื อก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกวในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น.เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

-45.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเ สนอราคารายใดมีคุณสมบั ติไมถูกตองตามขอ 2 หรื อยื่ นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ ”เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อนผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตั ดสิ นการสอบราคาหรือในการทํ าสั ญญาคณะกรรมการเปด ซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล”จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได วาไม อาจดํ าเนิ น งานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่ จ ะตัด รายชื่ อผู เ สนอราคาที่ มีสิ ทธิ ได รั บ การคัด เลื อกดั งกลาวออกจากประกาศรายชื่ อ
ตามขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
5/ในกรณี....

-5ในกรณี ห ากผู ว า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ
1.4(1)
6.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบรรษั ทเงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงิ น ทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนท องถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลั กประกั น นี้ จ ะคืน ให โ ดยไม มีด อกเบี้ ย ภายใน15 วั น นับ ถั ด จากวั น ที่ ผู ชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

สัญญา

7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัด
จากวันที“่ เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสง
มอบงานใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดทําการ
ตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้
6/งวดที่ 1...

-6งวดที่1 (งวดสุ ดทาย) คิดค ากอสรางเปนเงิน 100% ของราคาตามสั ญญาจ างจะจายให
ผูรับจางเมื่อผูรับจางปฎิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการทาสีภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแกวกําหนด แลวเสร็จ
- เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสง
มอบงาน
- สงมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน แลวเสร็จ
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินรายได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล”ไดรับอนุมัติจากเงิน .....-.....งบประมาณ
โดยเบิกจายจากเงินรายได
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค การจ างครั้ ง นี้ และคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาพิ จ ารณาแล ว ไม ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรื อในเส น ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ การรั บ ขนได ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริ มการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ การนํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.4 ผูเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมทั้งพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
ในระหว างระยะเวลาก อสร าง ผู รั บ จ างพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ ที่ก ฎหมายและระเบี ย บได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
7/มาตรฐาน....

