เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ป.1/2559
การจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา
รวมจํานวน 2 โครงการ
ตามประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
…………………….............................................................................…………………

ด้วยกองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา รวมจํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า
(ชุมชนหนองแตงโม) โดยใช้ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด  100 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 1,417
เมตร (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
งบประมาณตัง้ ไว้ 950,000 บาท ราคากลาง 1,100,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณปากซอยสุนทร
โวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งต้นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช้ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด
 100 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 158 เมตร (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนด) พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๔๕,๐๐๐ บาท
“ซึ่งในกรณีราคาที่เสนอสูงกว่าราคาตามงบประมาณ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ขอสงวน
สิทธิ์ในการจ้างต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าว และหากปรากฏว่าการเสนอ
ราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ราคากลางของทาง
ราชการดังกล่าว ได้ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ในการถอดแบบและคํานวณราคาเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้”
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
/ 2. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ...

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบล
เมืองแกลง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.5. การกํ า หนดผลงานเป็ น ผู้มี ผ ลงาน ประเภทเดีย วกั น กั บ งานที่ จ้า งนี้ ในวงเงิ น ดั ง นี้
โครงการที่ 1 ไม่น้อยกว่า 544,500 บาท โครงการที่ 2 ไม่น้อยกว่า 71,775 บาท (ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ราคากลางของโครงการ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลง เชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร
และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
/ (2) ในกรณีผู้เสนอราคา ...

-3(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจํ าตั ว ประชาชนของผู้ นั้น สํ า เนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น(ถ้า มี ) สํา เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(6) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ (e-Government Procurement: e-GP)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษรโดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอก ปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมของแต่ละโครงการที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ โครงการที่ 1 ไม่เกิน
90
วัน โครงการที่ 2 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
เทศบาลตําบลเมืองแกลงให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
/4.5 ผูเ้ สนอราคา ...

-44.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
จ้าง เลขที่ ป.1/2559" โดยยื่นโดยตรงต่อ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง ในวันที่ 16 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องกองการประปา สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยจะถือวัน
และเวลาที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามี ผู้เสนอราคากระทํ าการ อั นเป็น การขัดขวางการแข่ง ขั นราคาอย่างเป็น ธรรม ตามข้ อ 1.6 (2)
และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือ การจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
ผู้ เ สนอราคาติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ในราคาชุ ด ละ 2,000.- บาท
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่ 16
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึง 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
0 3867 5222 ต่อ 301 – 303 ในวันและเวลาราชการ
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-55. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมแต่ละ
โครงการ โดยแยกพิจารณาเป็นรายโครงการ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงเท่านั้น
5.3 เทศบาลตําบลเมืองแกลง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตําบลเมืองแกลงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณีนี้ ...

-6ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตําบลเมืองแกลง ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํา ประกั นดั ง ระบุ ใ น
ข้อ 1.4 (1)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ไปตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะจ่ายเงินค่าจ้าง งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
(100%) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงิ น ค่ า จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการ
การประปา ประจําปี 2559
โครงการที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
/10.2 เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง ...

-710.2 เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือทําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้น ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
10.4 เทศบาลตําบลเมืองแกลงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.5
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก……………-…………หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ใน แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 ช่างก่อสร้างที่มีวุฒิบัตร ปวช., ปวส.หรือ ปวท.หรือเทียบเท่า จํานวน 1 คน ในแต่ละสาขา
ดังต่อไปนี้
1. ช่างประกอบท่อพีวีซีและท่อพีอี
2. ช่างท่อประปา
3. ช่างปูน
4. ช่างเชื่อมเหล็ก
/13. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ...

-813. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด รายละเอียดต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง และในรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร
สอบราคาจ้าง เลขที่ ป.1/2559 ตามประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
……………………………………..
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ลงชื่อ

ผู้อํานวยการกองการประปา

(นายบุญลือ ล้อคํา)
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

