ประกาศ เทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กาจัดจริง
ของเทศบาลเมืองลาพูน
*****************************
เทศบาลเมืองลาพูนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณ
ขยะที่กาจัดจริง ของเทศบาลเมืองลาพูน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง
ลาพูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 เมษายน ๒๕๕9 ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน และกาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่
22
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 255 9 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องปฏิบัติการกองคลัง เทศบาลเมืองลาพูน และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยจาหน่าย
เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ในวันที่ 21 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 2
พฤษภาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.lumphuncity.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๕๖๒๓๑๒ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

21

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๕9

(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 10/๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กาจัดจริง ของเทศบาลเมืองลาพูน
ตามประกาศ เทศบาลเมืองลาพูน
ลงวันที่ 21 เมษายน ๒๕๕9
......................................................
เทศบาลเมืองลาพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลเมืองลาพูน" มีความประสงค์จะ สอบ
ราคาจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กาจัดจริง ของเทศบาลเมืองลาพูน ณ ภายในเขต
เทศบาลเมืองลาพูน โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

-๒๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบ
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองลาพูนเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)

-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้
ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองลาพูนให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยตามปริมาณขยะที่กาจัดจริง ของเทศบาล
เมืองลาพูน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
"ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ 10/๒๕๕๙" ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่
ในวันที่ 21
เมษายน ๒๕๕ 9
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน และกาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่
22 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ
ห้องปฏิบัติการกองคลัง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

-๔เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน ในวันที่
4
พฤษภาคม
2559 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อหน่วย
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก

-๕เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองลาพูนเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลเมืองลาพูนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของเทศบาลเมืองลาพูน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา หรือเทศบาลเมืองลาพูน มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลเมืองลาพูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลเมืองลาพูนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองลาพูนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลเมืองลาพูนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองลาพูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

-๖๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลเมืองลาพูนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
เมืองลาพูนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของ ราคาค่าจ้างที่สอบราคา ได้ ให้เทศบาลเมืองลาพูนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองลาพูน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองลาพูนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาสาเร็จจริงตามราคา
ต่อหน่วยที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบ
ห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

-๗(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทาสาเร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้า
สิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปด
สิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สาหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๔) เทศบาลเมืองลาพูนจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าว
ข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่เทศบาลเมืองลาพูนจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
เทศบาลเมืองลาพูนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทา
เสร็จจริง เมื่อเทศบาลเมืองลาพูนหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลาพูนได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จ
แล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกาหนดแห่งสัญญาทุกประการ เทศบาลเมืองลาพูนจะออกหนังสือ
รับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๐ ปี ๐ เดือน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองลาพูนได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองลาพูน ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น

-๘๑๐.๒
เมื่อเทศบาลเมืองลาพูนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้าง และได้
ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเทศบาลเมืองลาพูน
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองลาพูนเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองลาพูนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖
เทศบาลเมืองลาพูนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลเมืองลาพูนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน

