ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27 (ครั้งที่ 3)
....................................................................
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27
โดยดาเนินการเทคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเดิมหนา 0.07 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,049 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว)
ราคากลางจานวนเงิน 532,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาล เมืองสระแก้ว ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 % ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ -รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government
Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา
13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ ว และในวันที่ 25
กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กอง
คลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
/กาหนดตรวจสอบ…
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กาหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคั ดเลือก
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระแก้ว
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม
2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 44/2556
การสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27 (ครั้งที่ 3)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนเทศบาล 27 โดยดาเนินการเทคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเดิมหนา 0.07 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 530.00 เมตร หรื อมีพื้นผิ วจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,049 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบแปลนตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ราคากลางจานวนเงิน 532,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า
266,000.-บาท (สองแสนหกหมื่น หกพั น บาทถ้ ว น) และเป็นผลงานที่ เป็น คู่สั ญ ญาโดยตรงกับ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/2.8 คู่สัญญา
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2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห้า งหุ ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นจ ากัด ให้ยื ่น ส าเนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) บริ ษัทจ ากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น ส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุค คลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สาเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดในประกาศ
สอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย (ปร 4, ปร 5)
(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอราคา
ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โ ดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาละตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนเทศบาล 27
ให้ครบถ้วน
/ในการเสนอ
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ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลได้กาหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เ สนอราคาจะต้อ งเสนอกาหนดเวลาการดาเนิน การก่อ สร้า งแล้ว เสร็จ ไม่ เ กิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก“เทศบาล” ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคา ที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ยจ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา โดยระบุไว้ห น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้า งเลขที่
44/2556” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และ
ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา
13.00 – 16.30 น.ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มี
ผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก้ว จะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่ าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่ อผู้ ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ทีส่ ุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป
/การยื่นอุทธรณ์...
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การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อ เท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลื อกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
/5.6 ในกรณีที่….

-55.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม “เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่ าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว จะเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ช นะการสอบราคาจะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล”โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ
1.4 (1)
6.4 หนังสื อค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง ชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรั บ ตามแบบสั ญ ญาจ้ าง ข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้ อยละ 0.25 ต่ อวั น ของราคาจ้า ง
ตามสัญญา
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ1.3
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างทาภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่“เทศบาล”ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดแห่งสัญญาขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอื่นได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ ผู้ว่าจ้างหัก
เงินค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
/9. ค่าจ้าง…

-69. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้ส่ง
มอบงานก่อสร้างถนน เทศบาล 27 ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างได้ทาการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วโดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100% เป็นจานวนเงิน 532,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ของราคาตามสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27 เมื่อผู้รับจ้างทาการเทคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเดิม
หนา 0.07 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,049 ตารางเมตร
พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย เสร็จ
เรียบร้อยตามรูปแบบกาหนด และเก็บกวาดทาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว)
ระยะเวลาดาเนินการ 90 วัน
สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ใช้สูตร P=(PO)+K
เมื่อ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้ว
แต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่า
งานคืน
K ที่ใช้ K = 0.30 + 0.10 Lt/Lo + 0.35 Ct/Co +0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก รายจ่ายค้างจ่าย งบประมาณปี 2555
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติจากเงิน.....-.....งบประมาณ
รายจ่ายค้างจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2555 จานวนเงิน 456,000.-บาท และจ่ายจากเงินสะสม จานวนเงิน
76,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27 แล้วเท่านั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้นาเสนอไม่
เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์การจ้ างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ ว ไม่ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อกาหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้
(1) แจ้ งการสั่งหรื อการนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
/(3) ในกรณีไม่….

-7(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.,ปวส.และปวท.หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขา
ช่างแต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าควบคุมงานประจาหน้างาน จานวน 1 คน
- ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ทางด้านการก่อสร้าง,โยธา,สารวจ
12. ผู้เสนอราคาจะต้องทาแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
12.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
12.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง
12.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
12.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
12.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง
12.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
12.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก
12.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่า งระยะเวลาการก่อ สร้ า งถนนเทศบาล 27 ผู้ รั บจ้ างพึง ปฏิ บัติ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

