ประกาศเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9
ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

**************************
ด้วยเทศบาลตําบลห้วยกระเจามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal
หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยกระเจา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ม.อ.ก.ชั้น3
ขนาด 1.20 เมตร รวม 1 จุ ด 2 แถว รายละเอี ย ดตามปริ ม าณงานและแบบแปลนที่ กํ า หนดราคากลาง
1,617,000.– บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หากปรากฏว่ าการเสนอราคาค่ าจ้ างประเภทงานก่ อ สร้ างถนนผิ วจราจร คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี ร าคา
ที่แตกต่างไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าจ้างเหมาฯดังกล่าวในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานประเภทเดียวกัน ดังนี้
-ประเภทงานงานถนน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 808,500.- บาท ของราคากลาง
โดยเป็ น สั ญ ญาเดี ย ว และเป็ น ผลงานที่ เป็ น คู่ สั ญ ญา โดยตรงกั บ ส่ วนราชการหน่ วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญั ติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6. บุ ค คลหรือนิ ติบุค คลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญ ญากับ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ ดําเนิ น การจัดซื้ อจัดจ้ าง ด้วยระบบ
อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procruement :e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และต้องนําใบลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ e-GP มายื่นในวันซื้อซองเอกสารฯ ด้วย
กําหนดดูสถานที่จ้าง ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 – 13.30 น.พร้อมกับชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเวลา 14.00 น. หรือผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นแทนหากไม่ไปถือว่า
ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตําบลห้วยกระเจาไม่ได้

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา
1. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอห้วยกระเจา ชั้น ๒
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันราชการและเวลา ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น (ใช้นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างเป็นสําคัญ).
2. สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลห้ ว ยกระเจา วั น ที่ 13 – 21 มี น าคม 2560 ในวั น ราชการ และเวลา
ตั้ ง แต่ 08.30 – 15.00 น.เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาดั ง กล่ า วแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคาโดยเด็ ด ขาด
(ใช้นาฬิกาของสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยกระเจาเป็นสําคัญ)
3. ประกาศรายชื่ อ ผู้ เสนอราคาที่ ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคารายอื่ น ในการสอบราคา
ครั้งนี้ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยกระเจา 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.๓๐ น. เป็นต้นไป
กําหนดเปิดซองสอบราคา
เทศบาลตําบลห้วยกระเจาจะทําการเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอห้วยกระเจา ชั้น ๒ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยเริ่มทําการเปิ ดซองสอบราคา
ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. (ใช้นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างเป็นสําคัญ)
สําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ใน ราคาชุดละ 1,500.-บาท
ณ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลห้ ว ยกระเจา อํ า เภอห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด กาญ จนบุ รี ตั้ ง แต่ วั น ที่
9 – 21 มีนาคม 2560 วันราชการและตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00น. ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้
1.เว็ปไซต์ www.huikrachao.go.th
2.บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยกระเจา
3.โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๖๗-๗๒๘๕-๖ ในวันและเวลาราชการ
4.เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
5.สอบถามด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลห้วยกระเจา ตามวันที่ดังกล่าวในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตําบลห้วยกระเจา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยกระเจา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........................๑,617,๐๐๐.................................บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยกระเจา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730
เมตร พร้อมวางท่อระบายนา คสล. ม.อ.ก.ชัน3 ขนาด 1.20 เมตร รวม 1 จุด 2 แถว รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กาหนด

๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน.............๑,617,๐๐๐..................บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..............................................................................................................
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒...................................................................................................................................................
๕.๓....................................................................................................................................................
๕.๔....................................................................................................................................................
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง............................................................................................
๖.๑ นายทรงศักดิ์
แววกิ่ง
๖.๒ นายกฤษฎา
สืบเนียม
๖.๓ นายปฎิภัทร์
นกดา

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ตามประกาศเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ลงวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
***************************************
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบล ” มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยกระเจา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้า คสล. ม.อ.ก.ชั้น3 ขนาด 1.20 เมตร รวม 1 จุด 2 แถว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด
ราคากลาง 1,617,000.– บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีรายการเอกสารแนบซองเสนอราคา
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน
2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานประเภทเดียวกัน ดังนี้
-ประเภทงานงานถนน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 808,500.- บาท ของราคากลาง
โดยเป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้
๕.
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น
๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช้นิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน สาเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สาเนาประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญญาชาติไทย
ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง ตามแบบในข้อ ๑.๗ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ๑.๖ (๒)
๔.การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา แต่ละโครงการ ตามแบบใบเสนอราคาในข้อ ๑.๒ ที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ
ในแต่ละโครงการ ให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้าย
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอในแต่ละโครงการ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วัน
เปิด
ซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการจ้า งของโครงการ แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบล ให้เริ่มทางานจ้าง

-3๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูแบบสัญญาจ้างตาม ข้อ ๑.๓ แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2560” โดยยื่นโดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอห้วยกระเจา ชั้น ๒
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันราชการและเวลา ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. (ใช้นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างเป็นสาคัญ)
- สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา วันที่ 13 – 21 มีนาคม 2560 ในวันราชการและเวลา ตั้งแต่ 08.30 –
15.00 น. เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาดังกล่าวแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
(ใช้นาฬิกาของสานักงาน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นสาคัญ)
-ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการสอบราคา
ครั้งนี้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจาในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.๓๐ น. เป็นต้นไป
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละโครงการว่าเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี การกระทาอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตาบลจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอห้วยกระเจา ชั้น ๒ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (ใช้นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างเป็นสาคัญ)
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค
๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลเท่านั้น

-4๕.๓ เทศบาลตาบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
( ๑ ) ไม่ปรากฏชื่อเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของเทศบาลตาบล
( ๒ ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
( ๓ ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
( ๔ ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตาบล
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบล
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตาบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาล
ตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆมิได้ รวมทั้ง เทศบาลตาบลจะพิจารณายกเลิกการ
สอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา หรือเทศบาลตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงาน
ตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคา
รายนั้น
๕.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว
๖. การทาสัญญาจ้าง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาจะเรียกทาสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการดาเนินโครงการ
โดยผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตาบลภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้
เทศบาลตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับเทศบาลตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
๓ วัน
ทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง )
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญารวม)
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเพียงงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
แต่ละ โครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
๘.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙.การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้อง
รับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามประกาศสอบราคา
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
( ๑ ) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
( ๒ ) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
( ๓ ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ ) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
(ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ
๑๐.๔ เทศบาลตาบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-6๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลได้คัด แป ลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะ
ต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานจ้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย
๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.
๑๑.๑ ปวช.ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา ขึ้นไป
๑๑.๒ ………………………….………….……..
๑๒ .ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาและติดตั้งแผ่นป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานจ้างไว้ ณ บริเวณสถานที่
โครงการก่อสร้างในขณะดาเนินการตามโครงการให้ชัดเจน
๑๓ .ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วันที่ 9 เดือน มีนาคม
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