เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๑ /๒๕๕๗

สอบราคาจ้ างก่ อสร้ างโรงอาหารพร้ อมรั้วของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา
หมู่ที่ ๙ ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามประกาศ เทศบาลตําบลกระดังงา
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
****************************

เทศบาลตําบลกระดังงา ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "เทศบาลตําบลกระดังงา" มีความประสงค์จะ สอบราคา
จ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมรั้วของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตําบลกระดังงา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดําเนินการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ขนาดยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมรั้วรอบ ขนาดยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสู ง ๑.๗๐ เมตร
(ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลกระดังงา เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖) พร้อมป้ ายโครงการ (รายละเอียดคุณลักษณะของครุ ภณั ฑ์
ตามที่เทศบาลตําบลกระดังงากําหนดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๖) เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานราชการของเทศบาลตําบลกระดังงา ซึ่ งจะต้องเป็ นครุ ภณั ฑ์ที่เป็ นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบป้ ายโครงการ
๑.๕ แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๘ แบบชี้แจงเหตุผลในการเสนอราคาตํ่าหรื อสู งกว่าราคากลางเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๕

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ น "นิติบุคคล" บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพ

รับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการหรื อของหน่วยการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อรัฐวิสาหกิจ
-๒๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อของ
หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อ
บุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่เทศบาลตําบลกระดังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒)
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาล ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลกระดังงาเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคล (ผูเ้ สนอราคา) ที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับเทศบาลตําบลกระดังงา ต้องปฏิ
(๑) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govenment Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง

-๓(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ที่มี
การกําหนด ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ดว้ ย
(๔) หนังสื อแจ้งเหตุผลการเสนอราคาที่สูงหรื อตํ่ากว่า ๑๕ % จากราคากลาง (ถ้ามี)
(๕) สําเนาใบเสร็ จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา
(๖) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๕
(๗) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ (ฉบับที่
เทศบาลตําบลกระดังงา ให้ไว้เท่านั้น) โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการ
ขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย

และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

-๔ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา และ
ซองเสนอราคาที่ยนื่ ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอ
ราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาที่สูงหรื อตํ่ากว่าราคากลางเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๕ ให้ท่านชี้แจงเหตุผลที่เสนอ
ราคาดังกล่าว ให้ชดั เจนต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถ้ามี) และรับรองความถูกต้องให้เรี ยบร้อยโดยให้แนบมาพร้อ มในซองใบเสนอราคาในวันยืน่ ซอง
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากเทศบาลตําบลกระดังงาให้เริ่ มทํางาน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อค และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุ ภณั ฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตําบลกระดังงาจะยึดไว้เป็ น
หลักฐานของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อคที่แนบมาให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอาํ นาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
๔.๖ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูแบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและ
เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมรั้วของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา
หมู่ที่ ๙ ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๕๗ " ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง - งานพัสดุ สํานักงานเทศบาลตําบลกระดังงา ยกเว้นในวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๕๖ ให้ยนื่ ซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม สําหรับการยืน่ ซองทางไปรษณี ย ์ จะถือเอาวันและเวลาที่ลงรับซองจากไปรษณี ยก์ าํ หนดเป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่ ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า

เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อไม่
และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา

-๕หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า
มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และจะประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบล
กระดังงาจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สัง่ ดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และใน
กรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา
๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. พร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลตําบลกระดังงา โดยมีเจ้าหน้าที่นาํ พาไปดูสถานที่และ
กําหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ดาํ เนินการ และหากผูไ้ ม่ไปดูสถานที่
ดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตําบลกระดังงา จะถือว่าได้ทราบสถานที่และรายการละเอียดต่างๆ แล้ว

จะโต้แย้งภายหลังมิได้ หรื อเรี ยกร้องสิ ทธิ อื่นใดอีกมิได้ และในการดูสถานที่หากมอบอํานาจให้ผมู ้ าดูสถานที่แทน
จะต้องมีหนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ถูกต้องตามกฏหมายมาให้เจ้าหน้าที่ในวันดูสถานที่ดว้ ย
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลกระดังงาจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวม ของค่างาน
ทั้งหมดที่เสนอมา โดยจะถือราคาตํ่าสุ ดเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น อนึ่ง การสอบราคาจ้างครั้งนี้ ถ้าผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ๗% เป็ นผูช้ นะการสอบราคาจ้าง "เทศบาลตําบลกระดังงา" จะพิจารณาทํา
สัญญาในวงเงินที่หกั ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ออก และเป็ นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

-๖๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตําบลกระดังงาเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลตําบลกระดังงา ขอสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสาร สอบราคา ของเทศบาลตําบลกระดังงา
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อไม่ลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา หรื อไม่
ประทับตราชื่อ (ถ้ามี) หรื ออย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อ
เทศบาลตําบลกระดังงามีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลกระดังงามีสิทธิ ที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ

เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตําบลกระดังงาทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสิ นของเทศบาลตําบลกระดังงาเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลตําบลกระดังงาจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาตํ่าสุ ด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อเทศบาลตําบลกระดังงาจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ
ให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้
เทศบาลตําบลกระดังงามีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น

-๗๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซอง สอบราคา ว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) เทศบาลตําบลกระดังงามีอาํ นาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และเทศบาลตําบลกระดังงาจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ีหากผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตําบล
กระดังงาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทําสัญญาจ้าง หากพ้นกําหนดแล้วไม่ไปทําสัญญาจ้างโดยไม่
แจ้งเหตุผลให้ทราบ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเสนอราคาครั้งนี้ พร้อมพิจารณาลงโทษท่านให้เป็ นผูท้ ิง้ งาน และ

จะต้องวางหลักประกันเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้เทศบาลตําบลกระดังงา
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลกระดังงา โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ้าประกันของทางราชการ
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๖.๔ หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ้าประกันของทางราชการ
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ สอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
เทศบาลตําบลกระดังงาจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็ นงวดเดียว เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างและสถานที่อื่น
ซึ่ งต่อเนื่องจากการทํางานให้สะอาดเรี ยบร้อย ภายในระยะเวลาดําเนินการ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

-๘๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํ ารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบล
กระดังงาได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
หากเทศบาลตําบลกระดังงา มิได้รับอนุมตั ิเงินค่าดําเนินการจากนายกเทศมนตรี ตาํ บล
กระดังงา เทศบาลตําบลกระดังงา สามารถยกเลิกการจัดจ้างได้เนื่องจากไม่ได้รับเงินสะสม ซึ่ งผูท้ ี่เสนอราคาได้จะ
นําเหตุดงั กล่าวไปฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายหรื อค่าป่ วยการต่างๆ จากเทศบาลตําบลกระดังงามิได้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
(-แปดแสนบาทถ้วน-) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ดว้ ยแล้วจํานวน ๗%
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตําบลกระดังงาได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของ
ที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

-๙(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเทศบาลตําบลกระดังงาได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายใน
เวลาของทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ เทศบาลตําบลกระดังงา จะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ เทศบาลตําบลกระดังงาสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อเทศบาลตําบลกระดังงาได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผูเ้ สนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
- สาขาช่างโยธา,สาขาช่างก่อสร้าง,โยธาหรื อสํารวจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๑๒. ป้ายโครงการ
ผูช้ นะการสอบราคา เมื่อได้รับแจ้งการอนุมตั ิให้เป็ นผูร้ ับจ้างแล้วจะต้องจัดทําป้ ายโครงการ
ชัว่ คราว และป้ ายโครงการถาวร ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ในรายการละเอียด ตามแบบป้ ายโครงการท้ายเอกสารติดตั้ง
ณ สถานที่ดาํ เนินการพร้อมทั้งถ่ายรู ปขนาดโปสการ์ ด มอบให้กบั เจ้าหน้าที่ของผูว้ า่ จ้างในวันส่ งมอบงานงวดนั้นๆ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
กําหนดไว้โดยเคร่ งครัด
เทศบาลตําบลกระดังงา
(นายสมภพ รัตนไพบูลย์)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลกระดังงา

