เรื่อง

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
สอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจ
และออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559)
.........................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเปนเงิน 135,000.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) (ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการจ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในงานสํ า รวจและออกแบบ
สิ่ ง ก อ สร า ง จํ า นวน 5 คนโดยมี ข อบเขตการดํ าเนิ น งานตามโครงการจ า งเหมาแรงงานบุ ค คลภายนอกเพื่ อ
ปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติ ดังนี้
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวัน
ละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแกว หรือพื้นที่ที่รองขอรับบริการจากเทศบาลเมือง
สระแกว และเทศบาลเมืองสระแกวตองการใหเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางดังนี้
- ปฏิบัติงานในการชวยสนับสนุนการสํารวจ และออกแบบโครงการกอสรางตาง ๆ
- ปฏิบัติงานในการชวยสนับสนุนในการตรวจสอบ ควบคุมโครงการกอสรางการซอม
บํารุง การดัดแปลง การรื้อถอนสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ปฎิบัติงานในการชวยจัดเก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559)

- อัตราคาจางเดือนละ 9,000.-บาท คน/เดือน/งวด จํานวน 5 คน เปน 135,000.-บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
2/งวดที.่ .....

-2งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนด และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอย
หมายเหตุ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
อัตราคาจาง 9,000.-คน/เดือน/งวด ระยะเวลาจาง 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
ราคากลาง
135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง
100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่
20/2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไม เป น ผูที่ถูกระบุ ชื่อไว ในบั ญชี ร ายชื่อผู ทิ้งงานของทางราชการหรื อของหนว ยการบริห าร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันที่ 15 กันยายน
2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปด ซองใบเสนอราคาของผูมีสิทธิไดรั บการ
คัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกว

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 20/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
จางแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559) จํานวน 5 คน รวมเปนเงิน 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) โดยรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติ ดังนี้
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวา
วันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแกว หรือพื้นที่ที่รองขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแกว และเทศบาลเมืองสระแกวตองการใหเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางดังนี้
- ปฏิบัติงานในการชวยสนับสนุนการสํารวจ และออกแบบโครงการกอสรางตาง ๆ
- ปฏิบัติงานในการชวยสนับสนุนในการตรวจสอบ ควบคุมโครงการกอสรางการซอม
บํารุง การดัดแปลง การรื้อถอนสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ปฎิบัติงานในการชวยจัดเก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน ระยะเวลาการจาง 3 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559)

- อัตราคาจางเดือนละ 9,000.-บาท คน/เดือน/งวด จํานวน 5 คน เปน 135,000.-บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 45,000.-บาท
เมื่ อ ส ง งานเสร็ จ ตามสั ญ ญาที่ เ ทศบาลกํ า หนด และคณะกรรมการตรวจรั บ งานจ า งเป น ที่
เรียบรอย
หมายเหตุ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
2/อัตรา......

-2อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลาจาง 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30
ธันวาคม 2559 เปนเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก) หางหุน สว นสามัญหรือหา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สําเนาหนัง สือรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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-3ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิ ติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ งป ด อากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู เ สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตางๆ ร
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
3.3ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในขอ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ
ราคาของเทศบาลที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริ มาณงาน และราคาในบัญชีป ริมาณงานจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสง
มอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน
4/4.4….

-44.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู เ สนอราคาจะต องยื่ น ซองสอบราคา ที่ป ด ผนึ กซองเรี ยบร อยจ าหน าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไว ห น าซองว า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ า งเลขที่
20/2559”ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้ น 2 ที่วาการอํ าเภอเมื องสระแกว และในวันที่ 15
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.
ไดที่งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน เปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของ ผู ที่มีสิ ทธิ ได รับ การคัด เลื อก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามข อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ “เทศบาล” เทานั้น
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5.3 “เทศบาล” สงวนสิ ทธิ ไ ม พิจ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มี การผ อนผั น ในกรณี

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทํ าสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรื อ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ เท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผู เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอาจดํ าเนิ นงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี ห ากผู ว า ราชการจั งหวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว า การยกเลิ ก การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการสอบราคาจะต องทํ าสั ญญาจ างตามแบบสั ญญาดั งระบุ ในขอ 1.3 กั บ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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-66.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสื อค้ํ าประกัน ของบรรษั ทเงิ นทุ น อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงิน ทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนท องถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง)พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแกวจะลงนามในสัญญาต อเมื่ อมีเ งินงบประมาณตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น

สัญญา

7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3 แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่รับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา -ป นับถัดจาก
วันที่“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน7วันนับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่งรายการใด
ผูวาจางมีสิทธิจางรายอื่นไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด หรือใหผูวาจางหักเงินคาจาง หรือ
หลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ
งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางใหกับเทศบาลเมือง
สระแก ว เรี ย บร อยถู กต องตามสั ญญา และคณะกรรมการตรวจรับ งานจ างเหมาได ทําการตรวจรั บไว ถูกต อง
ครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปน จํานวนเงิ น 45,000.- บาท (สี่หมื่ นหาพั นบาทถว น) เมื่อผู รับจ างได ปฏิบั ติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2559
งวดที่ 2 เปน จํานวนเงิ น 45,000.- บาท (สี่หมื่ นหาพั นบาทถว น) เมื่อผู รับจ างได ปฏิบั ติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2559
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกเพื่ อปฏิ บั ติ งานในงานสํ า รวจและออกแบบสิ่ งก อสร า ง
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2559
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
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