ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ซุ้ม
……..……………………..
ด้วย เทศบาลตําบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 ซุม้ ดังนี้
- บริเวณเกาะกลางปู หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดในเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
- บริเวณทางเข้าซุ้มประตูเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
(ตามแบบเทศบาลตําบลทองผาภูมิกําหนด) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เ ป็ น ผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้ง งานของทางราชการหรือหน่ ว ยการบริห าร
ส่วนราชการท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
6. บุคคลหรือ นิติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สั ญญาต้องรับ จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น อํ า เภอทองผาภู มิ และในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอทองผาภูมิ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.tpm.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-3459-9757 ต่อ 115
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

.................................ปลัดเทศบาล
.................................ผอ.กองคลัง
.................................พิมพ์/ทาน
.................................ร่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ซุ้ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทองผาภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ซุ้ม
4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ร้านออกแบบ 109 ม.1 ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5.2 ร้านครูตุ๊ก 164/3 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5.3 ร้านบอยเฟรม 30/31 ม.5 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ
5.4 บริษัท เอ็นอีโปรดีไซด์ จํากัด 100/129 ม.3 หมู่บ้านพฤกษา 19 ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายวันชัย ปาลวัฒน์
6.2 นายอภัย บุญพิทักษ์
6.3 นางพัฒนี จินดาทอง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559
การสอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวน 2 ซุ้ม
ตามประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
---------------------------------เทศบาลตําบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุ้ม
(ตามแบบเทศบาลตําบลทองผาภูมิกําหนด) ดังนี้
- บริเวณเกาะกลางปู หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดในเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
- บริเวณทางเข้าซุ้มประตูเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจะซื้อจะขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อได้
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตําบล
ทองผาภูมิ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่ สัญ ญาต้ อ งรั บจ่า ยเงิ นผ่า นบัญ ชี เงิ นฝากกระแสรายวันหรื อออมทรั พ ย์ เว้นแต่ ก ารรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/ 3. หลักฐาน...

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองราคาโดยแยกไว้นอกซองเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุ คคล บั ญชี รายชื่อหุ้ น ส่ ว นผู้ จัดการ ผู้ มีอํา นาจควบคุ มพร้อ มรับ รองสํ าเนา
ถูกต้อง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบี ยนนิติ บุ คคล หนั งสื อ บริ คณห์ ส นธิ บั ญ ชีร ายชื่อ กรรมการผู้ จั ดการ
ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม และบั ญ ชี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ พ ร้ อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ ง
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุค คล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าค้าร่วม สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ค้าร่วม และในกรณีที่ผู้เข้าค้าร่วม ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.5 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีรายชื่อเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบสอบราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นมากับซองใบเสนอราคาว่า “เอกสารดังกล่าว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ”
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิ นที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็ น สํ า คัญ โดยคิด ราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ งรวมค่า ภาษีมู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษีอ ากรอื่ น ค่า ขนส่ ง ค่ าจดทะเบีย น และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่ งมอบพัส ดุให้ ณ บริเวณเกาะกลางปู หน้าร้านก๋ว ยเตี๋ยวรสเด็ดในเขต
เทศบาลตําบลทองผาภูมิและบริเวณทางเข้าซุ้มประตูเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
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4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตําบลทองผาภูมิ
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรั บแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสํ าเนารูปถ่ายจะต้อ งรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาภายใน 5 วัน
(ทําการ)

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ

ให้ ถี่ ถ้ ว นและเข้ า ใจเอกสารสอบราคาทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ซองสอบราคาตามเงื่ อ นไ ข
ในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก เรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ 2/2559” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง
สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น อํ า เภอทองผาภู มิ และในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ณ. กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลทองผาภูมิระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทํ าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่ง ขั นราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้ อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่าการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มี สิทธิได้รับการคัดเลือ ก
และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ว่าคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิให้มีการกระทํา
ดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้าง สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอทองผาภูมิ
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลทองผาภูมิจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
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5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตําบลทองผาภูมิ เท่านั้น
5.3 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือใบหลั กฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลทองผาภูมิ
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อเสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิน การสอบราคาหรือในการทําสั ญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรื อเทศบาลตําบลทองผาภู มิ มีสิ ทธิ ให้ ผู้ เสนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จ จริงอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัด ซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตํา บลทองผาภูมิเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ร วมทั้งเทศบาลตําบลทองผาภูมิจะพิจารณายกเลิ กสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลทองผาภูมิจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามที่สอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ ราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) เทศบาลตําบลทองผาภูมิมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และเทศบาลเทศบาลตําบลทองผาภูมิจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/6 การทํา...

6 การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการหรือเทศบาลตําบลทองผาภูมิ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตําบลทองผาภูมิ ภายใน
ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตําบลทองผาภูมิยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่สั่งจ่ายให้ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
1.4 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรื อบริษัทเงิน ทุน หลั กทรัพย์ที่ได้รับ อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุร กิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่ ว นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายในข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ํา
กว่าวันละ 100 บาท
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทํา ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทองผาภูมิได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าจัดซื้อสําหรับการสอบราคาครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 2559
9.2 เมื่อเทศบาลตําบลทองผาภูมิ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นํ าเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ น ทางที่มี เรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้ บริก ารรับ ขนได้ ตามที่รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่ง เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจ้งการ...

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่เทศบาล
ตําบลทองผาภูมิ กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
22 ตุลาคม 2558

