เรื่อง

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
สอบราคาโครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) และ โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
....................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาโครงการซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบที่ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 ซ อมแซมอาคารเรีย นและอาคารประกอบที่ใช ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว)
ราคากลาง
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน)
คาแบบแปลน
300.-บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลากอสราง 60 วัน
เอกสารแนบทาย เลขที่ 52/2558
โครงการที่ 2 ซ อมแซมอาคารเรีย นและอาคารประกอบที่ใช ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว)
ราคากลาง
184,000.- บาท (หนึง่ แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
คาแบบแปลน
300.-บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลากอสราง 60 วัน
เอกสารแนบทาย เลขที่ 53/2558
รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวนเงิน 384,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เปนนิติบุคคลผูม ีอาชีพรับจางงานทีส่ อบราคาจางดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคากับเทศบาลเมือง
สระแกว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตทิ ี่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ ไดดําเนินการการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2/7. คู....

-27. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวน
แตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 21 สิงหาคม
2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพั สดุและทรัพยสิน กองคลั ง
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปดซองใบเสนอราคาของผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกว
ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบแปลนฯ ไดที่งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมือง
สระแกวระหวางวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
0-3724-1491 ตอ 17 ในวันและเวลาราชการหรื อ www.gprocrement.go.thและเว็บ ไซตเทศบาลเมื อ ง
สระแกว www.sakaeocity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 52/2558
การสอบราคาโครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
ซอมแซมอาคารเรี ยนและอาคารประกอบที่ใชในการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนเทศบาล 1 (หนองกะพอ อนุสรณ) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว)
ราคากลางจํานวนเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)
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 เสนอราคาตอ งไม เป นผูถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้ งงานของทางราชการ หรือ ของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5บุคคลหรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จ ะเข าเป น คูสั ญ ญาตอ งไม อ ยูในฐานะเป น ผู ไม แ สดงบั ญ ชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2/3.หลักฐาน.....

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) ห างหุ นส วนสามั ญ หรื อ ห างหุ นส วนจํา กั ด ให ยื่น 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) บั ญชีเ อกสารส วนที่ 1 ทั้ ง หมดที่ไดยื่นพร อ มกั บ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
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)
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
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
3/สงมอบ.......

-3สงมอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะตอ งยื่นซองสอบราคา ที่ป ดผนึก ซองเรี ยบร อ ยจ าหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา โดยระบุ ไวห นาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา งเลขที่
52/2558” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกวและในวันที่ 21 สิงหาคม
2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.ไดที่งาน
พัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผผู ู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถูก ตัดรายชื่ อ ออกจากการเป นผู เ สนอราคา เพราะเหตุเ ป นผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเป ดซองใบเสนอราคาของ ผูที่ มี สิท ธิไดรั บการคัดเลื อ ก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุม ชั้น 2 ที่วา การอําเภอเมืองสระแกวในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแตเ วลา
10.00 น.เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผู วาราชการจังหวัดมีอํ านาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
4/5.หลักเกณฑ...

-45.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเ สนอราคารายใดมี คุณสมบั ติไมถูก ตอ งตามขอ 2 หรือ ยื่นหลัก ฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือทีผ่ ดิ แผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ ”เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิไม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อ นผั นในกรณี
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 ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือ ในการทํ าสั ญญาคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสิ นของ “เทศบาล” เป นเด็ดขาดผู เสนอราคาจะเรี ยกร องคาเสียหายใดๆมิไดร วมทั้ ง “เทศบาล”จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เ สนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อ าจดําเนินงานตามสั ญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
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-5ในกรณีห ากผู วาราชการจั ง หวัดพิ จ ารณาเห็ นวา การยกเลิ ก การเป ดซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุ ใน ขอ
1.4(1)
6.4 หนังสื อ ค้ําประกั นของบรรษัท เงิ นทุนอุ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย หรื อ บริษัท เงิ นทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลัก ประกั นนี้จะคืนให โดยไมมี ดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู ชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม
สัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
นับถัดจากวันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
โครงการซ อ มแซมอาคารเรีย นและอาคารประกอบที่ใช ในการจัดการเรีย นการสอนโรงเรีย นเทศบาล 1
(หนองกะพออนุสรณ) ใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงาน
จางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้
6/งวดที่ 1...

-6งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง จะจายใหผูรับ
จางเมื่อผูรับจางดําเนินการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1(หนองกะพออนุสรณ)
รายละเอียดตามแบบรูป รายการ เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ดังนี้
- เมื่อผูรับจางดําเนินการ ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง
กะพออนุสรณ) รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- ทําการติดตั้งปายบอกชื่อโครงการ ตามแบบเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตาง ๆ พรอมเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยแลวเสร็จ
รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 60 วัน
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจาก เงินจัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) (เงินสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล”ไดรับอนุมัติจากเงิน.....-.....งบประมาณเงิน
จัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) (เงินสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป นไปตามวัตถุป ระสงคก ารจ างครั้ ง นี้ และคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาพิ จ ารณาแล วไม ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเ ปนผูรับจ าง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรื อในเสนทางที่ มี เรื อ ไทยเดินอยู และสามารถใหบ ริ ก ารรั บขนไดตามที่ รั ฐ มนตรี วาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ การนํ าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดัง กล า วเขา มาจากต างประเทศตอ สํ า นัก 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 หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
7/ในระหวาง..........

-7ในระหวางระยะเวลาก อสร าง ผู รั บ จางพึ ง ปฏิบั ติตามหลัก เกณฑที่ ก ฎหมายและระเบี ยบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช,ปวส.และปวท.หรื อ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
(ก) หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน
- ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ ากว า ระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเทาทางดานการกอสราง,โยธา,สํารวจ
12.ผูเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางกอนลงมือปฏิบัติงาน
อยางนอย 2 ปาย ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
12.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท
12.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง
12.3 ปริมาณงานกอสราง
12.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
12.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง
12.6 วงเงินคากอสราง
12.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก
12.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
12.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการโครงการซ อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 53/2558
การสอบราคาโครงการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ใชในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง )
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว)
ราคากลางจํานวนเงิน 184,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
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 เสนอราคาตอ งไม เป นผูถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้ งงานของทางราชการ หรือ ของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5บุคคลหรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จ ะเข าเป น คูสั ญ ญาตอ งไม อ ยูในฐานะเป น ผู ไม แ สดงบั ญ ชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2/3.หลักฐาน.....

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) ห างหุ นส วนสามั ญ หรื อ ห างหุ นส วนจํา กั ด ให ยื่น 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) บั ญชีเ อกสารส วนที่ 1 ทั้ ง หมดที่ไดยื่นพร อ มกั บ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
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)
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
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
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-3สงมอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะตอ งยื่นซองสอบราคา ที่ป ดผนึก ซองเรี ยบร อ ยจ าหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา โดยระบุ ไวห นาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา งเลขที่
53/2558” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกวและในวันที่ 21 สิงหาคม
2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.ไดที่งาน
พัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผผู ู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถูก ตัดรายชื่ อ ออกจากการเป นผู เ สนอราคา เพราะเหตุเ ป นผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเป ดซองใบเสนอราคาของ ผูที่ มี สิท ธิไดรั บการคัดเลื อ ก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุม ชั้น 2 ที่วา การอําเภอเมืองสระแกวในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแตเ วลา
10.00 น.เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผู วาราชการจังหวัดมีอํ านาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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-45.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเ สนอราคารายใดมี คุณสมบั ติไมถูก ตอ งตามขอ 2 หรือ ยื่นหลัก ฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือทีผ่ ดิ แผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ ”เทศบาล” เทานั้น
5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ท ธิไม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อ นผั นในกรณี
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 ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือ ในการทํ าสั ญญาคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสิ นของ “เทศบาล” เป นเด็ดขาดผู เสนอราคาจะเรี ยกร องคาเสียหายใดๆมิไดร วมทั้ ง “เทศบาล”จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เ สนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อ าจดําเนินงานตามสั ญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

5/ในกรณี....

-5ในกรณีห ากผู วาราชการจั ง หวัดพิ จ ารณาเห็ นวา การยกเลิ ก การเป ดซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุ ใน ขอ
1.4(1)
6.4 หนังสื อ ค้ําประกั นของบรรษัท เงิ นทุนอุ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย หรื อ บริษัท เงิ นทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลัก ประกั นนี้จะคืนให โดยไมมี ดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู ชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม
สัญญา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
นับถัดจากวันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
โครงการซ อ มแซมอาคารเรีย นและอาคารประกอบที่ใช ในการจัดการเรีย นการสอนโรงเรีย นเทศบาล 2
(บานลัดกะสัง) ใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดทาํ
การตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้
6/งวดที่ 1...

-6งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง จะจายใหผูรับ
จางเมื่อผูรับจางดําเนินการซ อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
รายละเอียดตามแบบรูป รายการ เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ดังนี้
- เมื่อผูรับจางดําเนินการ ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง)
รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- ทําการติดตั้งปายบอกชื่อโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตาง ๆ พรอมเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยแลวเสร็จ
รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 60 วัน
10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจาก เงินจัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) (เงินสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล”ไดรับอนุมัติจากเงิน.....-.....งบประมาณเงิน
จัดสรรงบประมาณสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) (เงินสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) แลวเทานั้น
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม
เป นไปตามวัตถุป ระสงคก ารจ างครั้ ง นี้ และคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาพิ จ ารณาแล วไม ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเ ปนผูรับจ าง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรื อในเสนทางที่ มี เรื อ ไทยเดินอยู และสามารถใหบ ริ ก ารรั บขนไดตามที่ รั ฐ มนตรี วาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ การนํ าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดัง กล า วเขา มาจากต างประเทศตอ สํ า นัก 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 หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
7/ในระหวาง..........

-7ในระหวางระยะเวลาก อสร าง ผู รั บ จางพึ ง ปฏิบั ติตามหลัก เกณฑที่ ก ฎหมายและระเบี ยบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช,ปวส.และปวท.หรื อ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
(ก) หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน
- ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ ากว า ระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเทาทางดานการกอสราง,โยธา,สํารวจ
12.ผูเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางกอนลงมือปฏิบัติงาน
อยางนอย 2 ปาย ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
12.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท
12.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง
12.3 ปริมาณงานกอสราง
12.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
12.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง
12.6 วงเงินคากอสราง
12.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก
12.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
12.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการโครงการซ อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

