เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ป.๑/๒๕๖๐
การจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา
รวมจํานวน ๖ โครงการ
ตามประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
…………………….......................................................………
ด้วยกองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา รวมจํานวน ๖ โครงการ โดยพิจารณาแยก
เป็นรายโครงการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศ
เหนือ จากมุมตึกช่างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม) โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø
๖ นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาว ๘๔๕ เมตร (ตามแบบ
แปลนเลขที่ ป.๑/๒๕๖๐) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๗๐๔,๐๐๐ บาท
โครงการที่ 1 จะจัดจ้างตามงบประมาณตั้งไว้ 654,000 บาท (หกแสนห้าหมื่น
สี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ์
แยกถนนสุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) โดยวางท่อจ่ายน้ําประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น
๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ ความยาว ๑๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ ป.๒/๒๕๖๐) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๒๔,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย
๕ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยปรับปรุงจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ๒ นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง
ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ความยาว ๒๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ ป.๓/๒๕๖๐)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๘๘,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๔ โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึงศาลา
ชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ ๒ (ชุมชนดอนมะกอก) โดยวางท่อจ่ายน้ําประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว
ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ ความยาว ๙๕ เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ ป.๔/๒๕๖๐) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๔,๗๐๐ บาท ราคากลาง ๑๔,๗๐๐ บาท
โครงการที่ 5 ...
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โครงการที่ ๕ โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชน
หนองกระโดง) โดยวางท่ อ จ่ า ยน้ํา ประปา ชนิดท่ อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø ๔ นิ้ ว ชั้น ๘.๕ พร้อม
อุปกรณ์ ความยาว ๓๒๙ เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ ป.๕/๒๕๖๐) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน
๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๒,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๗๒,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จาก
สะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø ๘ นิ้ว เป็นท่อ PVC ขนาด Ø ๘ นิ้ว แหวนยาง ชั้น
๘.๕ บนพื้นดิน ความยาว ๑,๐๔๗ เมตร และเป็นท่อ GS (เหล็ก) บนเสารับท่อ ความยาว ๗๓ เมตร
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป.๗/๒๕๖๐) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย
งบประมาณตั้งไว้ 717,900 บาท โดยโครงการที่ 6 จะจัดจ้างโดยใช้วงเงิน
ก่ อ สร้ า งทั้ ง สิ้ น 1,215,500 บาท โดยจ่ า ยจากแหล่ ง เงิ น ดั ง นี้ 1.จากเงิ น งบประมาณ
717,900 บาท 2.จากเงิ นอุ ทิ ศเพื่อ ปรั บปรุ ง กิ จ การประปา 497,600 บาท ราคากลาง
๑,๒๙๕,๕๐๐ บาท
“ซึ่งในกรณีราคาที่เสนอสูงกว่าราคาตามงบประมาณ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าว และหาก
ปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้
ประกาศไว้ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ได้ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเอง จะนําราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้”
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญาจ้าง
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
/2.คุณสมบัติ ...
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๕. การกําหนดผลงานเป็นผู้มีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างนี้ ในวงเงิน ดังนี้
โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๓๔๘,๔๘๐บาท
โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๘ บาท
โครงการที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๙๓,๐๖๐ บาท
โครงการที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๗๖.๕๐ บาท
โครงการที่ ๕ ไม่น้อยกว่า ๘๕,๑๔๐ บาท
โครงการที่ ๖ ไม่น้อยกว่า ๖๔๑,๒๗๒.๕๐ บาท
(ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรั บ รายจ่ า ย หรื อ แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในสาระสํ า คั ญ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่น
ต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/3.หลักฐาน ...
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็น บุ คคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ ไม่ ใ ช่ นิติ บุคคล ให้ ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกั นในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้าให้ยื่น สําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สํ าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ในกรณี ที่ผู้เสนอราคาเป็ น บุคคลธรรมดาหรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๖) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ (e-Government Procurement: e-GP)
(๓.๒) ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) หนั งสือมอบอํานาจปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.7 (2)
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๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูด ลบ ตก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับ
ไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอก ปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมของแต่ละโครงการที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
โครงการที่ ๑ ไม่เกิน ๖๐ วัน
โครงการที่ ๒ ไม่เกิน ๑๕ วัน
โครงการที่ ๓ ไม่เกิน ๖๐ วัน
โครงการที่ ๔ ไม่เกิน ๑๕ วัน
โครงการที่ ๕ ไม่เกิน ๖๐ วัน
โครงการที่ ๖ ไม่เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตําบลเมืองแกลงให้เริ่ม
ทํางาน
๔.๔ ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา แบบรู ป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่ นซองสอบราคาที่ ปิดผนึ กซองเรี ยบร้อย จ่ าหน้าซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาจ้าง เลขที่ ป.๑/๒๕๖๐" โดยยื่นโดยตรงต่อ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ในวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ณ ห้องกองการประปา สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในวันและเวลาราชการ หรือยื่น
ซองสอบราคาทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 เดื อ น พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255 โดยจะถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้
เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์
รวมข้อมู ลข่าวสารการซื้อหรือ การจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และ
เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง ให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/ผู้เสนอราคา ...
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ผู้เสนอราคาติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,500.บาท โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500.- บาท โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 1,000.- บาท โครงการ
ที่ 4 ในราคาชุดละ 500.- บาท โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ 1,000.- บาท โครงการที่ 6 ในราคาชุด
ละ 2,000.- บาท ได้ ที่ ก องการประปา เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ระหว่ า งวั น ที่ 11 เดื อ น
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ถึ ง 25 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์
หมายเลข ๐-๓๘๖๗-๕๒๒๒ ต่ อ ๓๐๑–๓03 ในวั น และเวลาราชการหรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.muangklang.com และ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมแต่ละโครงการ โดยแยกพิจารณาเป็นรายโครงการ
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลตําบลเมืองแกลง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผ้รู ับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้เู สนอราคารายอืน่
(๔) ราคาที่ เ สนอมี ก ารขูด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงโดยผู้ เ สนอราคามิ ไ ด้ ล ง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีสิทธิให้ผ้เู สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตําบลเมืองแกลงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรื อราคาที่ เ สนอทั้ ง หมดก็ ไ ด้ และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ า งในจํ า นวนหรื อขนาดหรื อเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรือ อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
/พิจารณา ...
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พิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลเมือง
แกลงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําโดย ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดํ า เนิ น งานตาม
สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์
หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตําบลเมือง
แกลงจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีน้ี หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้ อ งทํ า สั ญ ญาจ้ า ง ตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข้ อ 1.3 กั บ
เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ภายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง และจะต้ อ งวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
/6.5 หนังสือค้ําประกัน ...
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6.5 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ไปตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะจ่ายเงินค่าจ้าง งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อย
ละ (100%) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทํา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
การประปา ประจําปี 2560 และเงินอุทิศเพื่อปรับปรุงกิจการประปา
โครงการที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 654,000 บาท (หกแสนห้าหมืน่ สี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 24,400 บาท (สองหมื่นสี่พนั สี่ร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ 188,000 บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 14,700 บาท (หนึง่ หมืน่ สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 ใช้วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 1,215,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
ห้ า พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) (โดยจ่ า ยจากแหล่ ง เงิ น ดั ง นี้ 1. จากงบประมาณเฉพาะการการประปา
ปี ง บประมาณ 2560 จํ า นวน 717,900 บาท 2.เงิ น อุ ทิ ศ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปา จํ า นวน
497,600 บาท)
10.2 เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือทําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้า
จากต่ า งประเทศ และของนั้ น ต้ อ งนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
/(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของ ...
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(1)
แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายใน เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ
10.4 เทศบาลตําบลเมืองแกลงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้ อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ ช่ า งจากสถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานหรื อ
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 .......................................................-.................................................................
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
………………………………………..
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ลงชื่อ

ผู้อํานวยการกองการประปา
(นายบุญลือ ล้อคํา)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

