ประกาศเทศบาลตําบลจองถนน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้อง
จัดรายการอุปกรณ์ชุดลูกข่ายสําหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
-----------------------------------------ด้วยเทศบาลตําบลจองถนน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
ประกอบด้วยอุปกรณ์ชดุ แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการอุปกรณ์ชดุ ลูกข่ายสําหรับรับข่าวจากชุดแม่
ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล ตามแบบเทศบาลตําบลจองถนน งบประมาณ 1,500,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน-)นั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ต้องมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลจองถนนเชื่อถือ
๒. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลตําบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วนคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00น. ถึง11.30น.
ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลจองถนน และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
/กําหนดยื่นซองสอบราคา

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และในวันที่ 8 เดือน มีนาคม 2559 ระหว่าง
เวลา ๑๐.00 – ๑0.3๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเขาชัยสน
กําหนดเปิดซองสอบราคา ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเขาชัยสน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ 2,๐๐๐.- บาท (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 – 7 มีนาคม
๒๕๕9 www.Jongthanon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๗๔๖๗ - ๕๕๕๙ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

(นายพิณโย ขวัญเซ่ง)
นายกเทศมนตรีตําบลจองถนน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการอุปกรณ์
ชุดลูกข่ายสําหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
ตามประกาศเทศบาลตําบลจองถนน ลงวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
.................................................................................
ด้วยเทศบาลตําบลจองถนน
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
ประกอบด้วยอุปกรณ์ชดุ แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการอุปกรณ์ชดุ ลูกข่ายสําหรับรับข่าวจากชุดแม่
ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
ตามแบบเทศบาลตําบลจอง กําหนดราคากลางของงานก่อสร้าง
เป็นเงิน
1,500,000 .- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายกําลังส่ง 10 วัตต์ และเครื่องจ่ายไฟในเครื่องเดียวกัน
พร้อมหมายเลขบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมตามใบอนุญาตให้ทาํ
1.2 เสาอากาศชนิดโฟลเด็ด 4 ห่วง
1.3 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ชนิด 9 ช่อง
1.4 เครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ
1.5 เครื่องรับวิทยุ FM/AM พร้อมแผงรับสัญญาณวิทยุ
1.6 เครื่องเล่น DVD, CD, MP3/USB
1.7 สายนําสัญญาณ GR8 ยาว 50 เมตร
1.8 ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะพร้อมปุ่มบังคับ
1.9 หูฟังครอบศรีษะ
1.10 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมโต๊ะปฏิบัติงานและเก้าอี้ล้อหมุนมีพนักพิง
2. เสาส่งสามเหลี่ยมหน้ากว้าง 12 นิ้ว ขนาดสูง6 เมตร วางบนดาดฟ้า สํานักงานเทศบาล
3. ชุดลูกข่าย : เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบ UHF–FM เครื่องรับ 1 ชุด
ประกอบด้วย
3.1 เครื่องรับ UHF –FM ความถี่ 420.20 MHz พร้อมหมายเลขบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุ
คมนาคมตามใบอนุญาตให้ทาํ ชุดจ่ายไฟ สําหรับรับและภาคขยายเสียงพร้อมแบ่งกลุ่มภาคขยายเสียง 80 วัตต์
อยู่ในกล่องอลูมิเนียมเดียวกัน
3.2 เสาอากาศภาครับ ยากิ พร้อมสายนําสัญญาณ
3.3 ลําโพงฮอร์น 15 นิ้ว กําลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (1 ชุด/2ดอก)
3.4 เพิ่มลําโพงฮอร์น
4. ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกําหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
/1.5 บทนิยาม

-2๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑
เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ต้องมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลจองถนนเชื่อถือ
๒.๒ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ถู ก ระบุ ชื่อ ไว้ ใ นบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลตําบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วนคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใน
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
/3.1 ส่วนที่ 1

-3๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัต รประจํ าตั วประชาชนของผู้นั้ น สํ าเนาข้ อตกลงที่ แ สดงถึ งการเข้าเป็ น หุ้ น ส่ วน (ถ้า มี ) สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (2)
3.2 ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) บัญชีรายการ (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(2)
(5) สําเนาใบอนุญาตให้ค้าซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (และนําตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันเปิดซอง)
(6) ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการจากกผู้ผลิต
หรือผู้นําเข้าสินค้าที่เสนอราคาพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (และนําตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันเปิดซอง)
(7) เครื่องที่นําเสนอต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่เสนอราคาจาก
บริษัทฯผู้ผลิต
(8) ผู้เสนอราคาต้องนําโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมระบบกระจายเสียงไร้สายมาแสดงวันยื่นต่อ
คณะกรรมการฯ ในวันเปิดซอง
(9) ผู้เสนอราคาต้องนําสําเนาใบอนุญาตให้ทําเครื่อง (แม่ข่าย) ความถี่ 420.200 Hhz และ
ใบอนุญาตให้ทาํ เครื่องลูกข่ายความถี่ 420.200 Hhz จาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้องและตัวจริงมายื่นต่อคณะกรรมฯในวันเปิดซอง)

/(10)ผู้เสนอราคา

-4(10) ผู้เสนอราคาต้องส่งแคทตาล๊อกและรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าทุก
อย่างตามประกาศและต้องมีใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดยส่วนราชการผู้ควบคุมดูแล
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มทํางาน
๔.๔ การยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา “โดยระบุที่หน้าซองว่า” ใบเสนอราคาตามแบบเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/๒๕๕9
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 – 7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลา
ราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา ๑๐.0๐ –๑0.3๐ น.
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเขาชัยสน) (โดยถือเอาเวลานาฬิกา
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ เป็นสําคัญ)
เมื่อพ้นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเขาชัยสน)
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาในครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เป็นหลักต่อรายการ/
ราคาต่อหน่วย (ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า)
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ มิใช่สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตําบลจองถนนเท่านั้น
/5.3 เทศบาล

-5๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบ แก่ผู้เสนอราคาอื่น
(๔) ราคาที่ เ สนอมี ก ารขู ด ลบ ตกเติ ม แก้ ไ ข โดยผู้ เ สนอราคามิ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ ม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลมีสิท ธิ ใ ห้ ผู้ เสนอราคาชี้ แจงข้ อเท็ จจริ ง สภาพฐานะ หรือข้อ เท็ จจริงอื่น ใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บผู้เสนอราคาได้
เทศบาลตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่สอบราคาได้
ให้กับเทศบาลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลจองถนน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพี่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
/หลักประกัน
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ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตําบลจองถนนจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกําหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัด
จากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการสิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตําบลจองถนนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
/11. มาตรฐานฝีมือช่าง
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เมื่ อ เทศบาลได้ คัด เลื อกผู้เ สนอราคารายใดให้ เ ป็ น ผู้รั บจ้ า งและได้ต กลงจ้ างก่ อ สร้ า งตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวช. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

