เรื่อง

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
สอบราคาจ้างจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556
.........................................................

เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จ้างจัดทาหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจาปี 2556 เพื่อใช้เผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 2,000 เล่ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบเล่ม
ขนาด A4
จานวนหน้า
44 หน้า รวมปก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ปกหน้า
พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม จานวน 4 หน้า
เนื้อใน
พิมพ์กระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม จานวน 40 หน้า
การเข้าเล่ม
มุงหลังคา ปกเคลือบลามิเนตด้าน สปอตยูวี ปั้มนูน
(ตามรายละเอียดการจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556 (TOR) จานวน 5 หน้า)
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 460,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ น ผู้ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผ ลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า
230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2/กาหนด.......

-2กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่
30 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
กาหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งาน
พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11
กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 33/2556
การสอบราคาจ้างโครงการจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
.......................................................
เทศบาลเมื อ งสระแก้ ว ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “เทศบาล” มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาจ้ า ง
โครงการจัดทาหนั งสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556 เพื่อใช้เผยแพร่ผลงาน/กิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 2,000 เล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ตามรายละเอียดการจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556 (TOR) จานวน 5 หน้า)
รูปแบบเล่ม
ขนาด A4
จานวนหน้า
44 หน้า รวมปก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ปกหน้า
พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม จานวน 4 หน้า
เนื้อใน
พิมพ์กระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม จานวน 40 หน้า
การเข้าเล่ม
มุงหลังคา ปกเคลือบลามิเนตด้าน สปอตยูวี ปั้มนูน
ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 460,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
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 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่นที่เข้ าเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 % ของโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีก ฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
2/2.6บุคคล.....

-22.6 บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไ ม่แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิ ติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง 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) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) การจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมือง
สระแก้ว ประจาปี 2556
(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ
ราคาของเทศบาลที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียด ให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาละตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้อง
ลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
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-34.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจัดทาวารสารรายงาน
กิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556 ให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่
น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จไม่ เกิน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้อ งยื่ น ซองสอบราคา ที่ ปิ ดผนึ กซองเรี ยบร้ อยจ่ าหน้ าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไว้ห น้ าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้ า งเลขที่
33/2556” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่
30 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กันยายน 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 วันประกาศสอบราคา หรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูน ย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวัน ที่ 12 กัน ยายน
2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
4/ใบเสนอ......

-4ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่ สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ ารณาราคาของผู้ เ สนอราคา โดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้ เ สนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อ าจดาเนิ นงานตามสั ญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
“เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ
4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
5/ในกรณี.......

-5ในกรณี ห ากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ดพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ช นะการสอบราคาจะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4
(1)
6.4 หนั ง สื อค้ าประกัน ของบรรษั ทเงิ นทุ นอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษัท เงิ นทุ น
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
“เทศบาล”จะจ่ายเงินค่าจ้างให้เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจาปี 2556 เสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจ้าง จานวนเงิน 460,000.-บาท
(สี่
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้
7.1 ลักษณะทางการพิมพ์
หนังสือรายงานกิจการประจาปีเทศบาลเมืองสระแก้ว รูปแบบรายละเอียดเนื้อหาที่อ่าน
ง่ายและเข้าใจง่าย จานวน 2,000.-เล่ม โดยมีดังนี้
- รูปแบบเล่ม
ขนาด A4
- จานวนหน้า
44 หน้า (รวมปก) พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
- ปกหน้า
พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม จานวน 4 หน้า
- เนื้อใน
พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม จานวน 40 หน้า
- การเข้าเล่ม
มุงหลังคา ปกเคลือบลามิเนตด้าน สปอตยูวี ปั๊มนูน
7.2 กระบวนการดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานกิจการประจาปี
7.1 จัดทาข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล ถ่ายภาพ ออกแบบ
7.2 จัดรูปเล่ม จัดพิมพ์
7.3 ควบคุมการผลิต และดาเนินงาน ประกอบด้วย
6/7.3.1 ส่วนการ......

-67.3.1 ส่วนการจัดหาและจัดเตรียมข้อมูล
7.3.2 ส่วนการออกแบบรูปแบบศิลป์ของหนังสือ
7.3.3 ส่วนการทาตัวอย่างเสมือนจริงของหนังสือ
7.3.4 ส่วนการจัดพิมพ์รูปเล่ม
7.3 รูปแบบเนื้อ (ตามเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงาน TOR)
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างทาภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 แผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อมีเงินรายรับเข้า “เทศบาล”แล้วเท่านั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้นาเสนอไม่
เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ การจ้ างครั้ งนี้ และคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาพิ จารณาแล้ ว ไม่ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อกาหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ การน าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นา วี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
7/10.5 เทศบาล.......

-710.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจัดทาวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจาปี 2556ผู้รับ
จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

