ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา
รวมจํานวน ๒ โครงการ
………………………………………………………………………………………..

ด้วยกองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา รวมจํานวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า
(ชุมชนหนองแตงโม) โดยใช้ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด  ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๔๑๗ เมตร
(ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตัง้ ไว้ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร
ซอย ๕ ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งต้นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช้ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด  ๑๐๐
มม. ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑๕๘ เมตร (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๔๕,๐๐๐ บาท
“ซึ่ ง ในกรณี ร าคาที่ เ สนอสู ง กว่ า ราคาตามงบประมาณ เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าว และหากปรากฏว่า
การเสนอราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ราคากลางของ
ทางราชการดังกล่ า ว ได้ถือว่ า ผูกพั น ที่ผู้ เ สนอราคาจะต้องพิ จ ารณาไปตามนั้น ผู้เ สนอราคาจะต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการถอดแบบและคํ า นวณราคาเอง จะนํา ราคากลางของทางราชการมาปฏิเ สธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้”
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
/๕. การกําหนดผลงาน ...

-๒๕. การกํ า หนดผลงานเป็ น ผู้ มี ผ ลงาน ประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ จ้ า งนี้ ในวงเงิ น ดั ง นี้
โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๔๔,๕๐๐ บาท โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๗๑,๗๗๕ บาท (ไม่เกินกว่าร้อยละ
๕๐ ของราคากลางของโครงการ) และเป็ นผลงานที่เป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลง เชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร
และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง ผู้ที่มารับฟังคําชี้แจงเพิ่มเติมและดูสถานที่ต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล กรณี
เป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้เข้ารับฟังคําชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
กับเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้เสนอราคารายใดไม่ไปรับฟังคําชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นได้รับทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ในประกาศสอบราคาครั้งนี้โดยตลอด
แล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้าง หรือ
โต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบราคา
ครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกองการประปา สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกําหนดเปิดซอง
สอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เอกสารสอบราคา โครงการที่ ๑ ในราคาชุ ด ละ ๒,๐๐๐.- บาท
โครงการที่ ๒ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่
๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ถึ ง ๒๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐ ๓๘๖๗ ๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๑ – ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

