ประกาศ เทศบาลตําบลทับยา

เรื่อง สอบราคาจ้ างโครงการวางท่อระบายนํา้ คสล.บริเวณหน้ าโรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงรั้วโรงเรียนวัดพระนอน หมู่ที่ 1
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เทศบาลตําบลทับยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กบริ เวณหน้า
โรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงแนวรั้วโรงเรี ยนชุมชนวัดพระนอน หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 377 ท่อน
พร้อมบ่อพักคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 0.60 เมตร จํานวน 62 บ่อ พร้อมฝาเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทับยา )
ตําบลทับยา อําเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครั้งนีเ้ ป็ นเงินทั้งสิ้น 1,047,900 บาท(-หนึ่งล้านสี่ หมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่ งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่ น้อยว่า 523,950.-บาท
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้
สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลทับยา ณ วันที่ประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กําหนดดูสถานทีก่ ่ อสร้ างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. -11.00น.
โดยพร้อมเพรี ยงกัน ณ สถานทีด่ ําเนินการวางท่ อระบายนํา้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ าโรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงรั้ว
โรงเรียนวัดพระนอน หมู่ที่ 1 ตําบลทับยา อําเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์ บุรี ผูไ้ ม่ไปดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจง เทศบาล
ตําบลจะถือว่าท่านทราบพื้นที่ พร้อมปั ญหาและอุปสรรคดีแล้ว
กําหนดยืน่ ซองสอบราคาในวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30
น.- 16.30 น. ได้ที่ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลทับยา และ วันสุ ดท้ายวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา
08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่กลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์รวมข้อมูลการซื้ อหรื อการจ้างฯ ที่วา่ การ
อําเภออินทร์บุรี ชั้น 2 และกําหนดเปิ ดซองในวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10.30 - 11.00 น. ณ สถานที่
กลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์รวมข้อมูลการซื้ อหรื อการจ้างฯ ที่วา่ การอําเภออินทร์ บุรี ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่ อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ 1,500.-บาท ได้ ที่ กองคลัง เทศบาลตําบลทับยา
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ ที่ กองคลัง เทศบาลตําบล
ทับยา และวันสุ ดท้ายวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สถานทีก่ ลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคา
ศูนย์ รวมข้ อมูลการซื้อหรือการจ้ างฯ ทีว่ ่ าการอําเภออินทร์ บุรี ชั้ น 2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-3654-2290 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
(นายธนิสร โนนวิเศษ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทับยา

เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ 2/2557

สอบราคาจ้ างโครงการวางท่ อระบายนํา้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ าโรงพยาบาลอินทร์ บุรี
ถึงรั้วโรงเรียนวัดพระนอน หมู่ที่ 1 ตําบลทับยา
ตามประกาศ เทศบาลตําบลทับยา ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
.......................................................................................................................

เทศบาลตําบลทับยา ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "เทศบาลตําบล" มีความประสงค์จะสอบจ้างโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กบริ เวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงแนวรั้วโรงเรี ยนชุมชน วัดพระนอนพระนอน หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จํานวน 377 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 0.60 เมตร จํานวน 62 บ่อ พร้อมฝาเหล็ก (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทับยา) ตําบลทับยา อําเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี
ณ สถานที่ก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กบริ เวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงรั้วโรงเรี ยนวัดพระนอ น
หมู่ที่ 1 ตําบลทับยา โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อคํ้าประกัน(หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ น
ผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้
เสนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่า 523,950 บาท และเป็ นผลงานที่
เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตําบลทับยาเชื่อถือ
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็ น 2
ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล ให้ยนื่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูน้ ้ นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่
สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4 ) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1 ) หนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่น ลงนามใน
ใบเสนอราคาแทน
(2 ) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ที่มีการกําหนด ผลงาน
ตามข้อ 2.5 เท่านั้น)
(3 ) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ดว้ ย
(4 ) สําเนาใบเสร็ จรับเงินการรับเงินค่าซื้ อเอกสารสอบราคาจ้างฯ
(5 ) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
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-3ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา ต่อ
หน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืน
ราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ไม่ เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญา
จ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากเทศบาลตําบลทับยาให้เริ่ มทํางาน
4.4 ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและ เข้าใจ
เอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา ทั้งนี้ซองที่ยนื่ ต่อทางราชการ
และลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนไม่ได้
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจ้ างโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กบริ เวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์ บุรีถึงรั้วโรงเรี ยนวัดพระนอน หมู่ที่ 1
ตําบลทับยา อําเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์ บุรี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ 2/2557" ยืน่
ต่อเจ้าหน้าที่ วันที่ 2 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ ที่ กองคลัง เทศบาลตําบล
ทับยา และวันสุ ดท้ายวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สถานทีก่ ลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์
รวมข้ อมูลการซื้อหรือการจ้ างฯ ทีว่ ่ าการอําเภออินทร์ บุรี ชั้ น 2 เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่ า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า มีผเู้ สนอราคา
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลทับยาจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้
งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจ
อุทธรณ์คาํ สัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าว
ข้างต้น ณ สถานทีก่ ลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรือการจ้ างฯ ทีว่ ่าการอําเภออินทร์ บุรี
ชั้น 2 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 10.30 - 11.00 น.
/การยืน่ อุทธรณ์...

-4การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น
ด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลทับยาจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ ครบถ้วน
ตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่ วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลทับยาเท่านั้น
5.3 เทศบาลตําบลทับยาสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับเอกสาร สอบ
ราคา ของเทศบาลตําบลทับยา
(2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้
เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อเทศบาลตําบลทับยามี
สิ ทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ เทศบาลตําบลทับยามีสิทธิที่
จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตําบลทับยาทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณา
จัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของเทศบาลตําบลทับยา
เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตําบลทับยาจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และ
ลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคา
กระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาตํ่าสุ ด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิ ด
ซอง สอบราคา หรื อเทศบาลตําบลทับยาจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่ อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ เทศบาลตําบลทับยามีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น
/5.6 ในกรณี ที่ปรากฏ...

-55.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซอง สอบราคา ว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้
ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ น
ผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตําบลทับยามีอาํ นาจที่จะตัด
รายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และเทศบาลตําบลทับยาจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตําบลทับยาภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ ร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้เทศบาล
ตําบลทับยายึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลทับยาโดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3วันทําการ
6.3 หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ1.4(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการ สอบราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
เทศบาลตําบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ...-.......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน...........-........................
.........................................................................-........................................................................................................
ให้แล้วเสร็ จภายใน............-.........วัน
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ....-......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน..........-........................
………………………………………............. -……………………………………………………………………
ให้แล้วเสร็ จภายใน.........-.........วัน
งวดที่ 3 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.....-......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน.........-.......................
.........................................................................-........................................................................................................
ให้แล้วเสร็ จภายใน.........-.........วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จ
เรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
/8. อัตราค่ าปรับ...

-6-

8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทับยาได้รับ
มอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ด
บกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก จาก เงินนอกงบประมาณ(เงินสะสม) ประจําปี พ.ศ. 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อเทศบาลตําบลทับยาได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก จาก เงินนอกงบประมาณ(เงินสะสม)
ประจําปี พ.ศ. 2557 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,047,900 บาท(-หนึ่งล้านสี่ หมื่นเจ็ดพัน
เก้าร้ อยบาทถ้ วน)
10.2 เมื่อเทศบาลตําบลทับยาได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้า ผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ง
เป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเทศบาลตําบลทับยาการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชย
นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2 ) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดี ยวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ มายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลทับยาการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่
มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเทศบาลตําบลทับยาได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไว้ ในข้อ 6 เทศบาลตําบลทับยาอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เทศบาลตําบลทับยาสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสํานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
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11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อเทศบาลตําบลทับยาได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู ้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้อง
มีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1…………………………ปวช.ก่อสร้าง………………………………….
11.2………………………………-………………………………………….
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดย เคร่ งครัด

(นางจงกล กลิ่นมณฑา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
เทศบาลตําบลทับยา
2 เมษายน 2557

