-ราง-

ประกาศเทศบาลตําบลคลองชะอุน
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขยายเขตประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ ความจุ ๓๐
ลูกบาศก*เมตร บานคลองหัวชาง หมูที่ ๔ ตําบลคลองชะอุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร*ธานี ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส* (e-bidding)
เทศบาลตําบลคลองชะอุน มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ ความจุ ๓๐ ลูกบาศกเมตร บานคลองหัวชาง หมูที่ ๔ ตําบลคลองชะอุน
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสราง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป<นเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเป<นบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเป<นบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเป<นผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเป<นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป<นผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป<นหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป<นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเป<นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตําบล
คลองชะอุน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป<นผูกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป<นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเป<นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท และเป<นผลงานที่เป<นคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่
เทศบาลตําบลคลองชะอุนเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเป<นนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา"
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเป<น
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเป<นนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเป<นลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเป<นผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเป<นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเป<นนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเป<น
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเป<นคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเป<นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเป<นคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป<นเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที่
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน
เป<นที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.klongchaun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๓๙-๘๐๙๓ ตอ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
เทศบาลตําบลคลองชะอุน ผานทางอีเมล 5841002@dla.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายใน
วันที่ ........................ โดยเทศบาลตําบลคลองชะอุนจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www.klongchaun.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพฑูรณ คงเดิม)
นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

-ราง-

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางโครงการขยายเขตประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ ความจุ ๓๐ ลูกบาศกเมตร บานคลอง
หัวชาง หมูที่ ๔ ตําบลคลองชะอุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี
ตามประกาศ เทศบาลตําบลคลองชะอุน
ลงวันที่
ธันวาคม ๒๕๖๐
เทศบาลตําบลคลองชะอุน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลตําบล" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจ#าง
กอสร#าง โครงการขยายเขตประปาหมูบ#าน แบบผิวดินขนาดใหญ ความจุ ๓๐ ลูกบาศกเมตร บ#านคลองหัวช#าง หมูที่
๔ ตําบลคลองชะอุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ณ บ#านคลองหัวช#าง หมูที่ ๔ ตําบลคลองชะอุน อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี ด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีข#อแนะนําและข#อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว#ในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจ#างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู#ที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว#ในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร#างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปAนบุคคลล#มละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปAนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว#ชั่วคราว

เนื่องจากเปAนผู#ที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปAนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว#ในบัญชีรายชื่อผู#ทิ้งงานและได#แจ#งเวียนชื่อให#เปAนผู#ทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู#ทิ้งงานเปAนหุ#นสวนผู#จัดการ กรรมการผู#จัดการ ผู#บริหาร ผู#มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด#วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต#องห#ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปAนนิติบุคคลผู#มีอาชีพรับจ#างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปAนผู#มีผลประโยชนรวมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่นที่เข#ายื่นข#อเสนอให#แก เทศบาลตําบล ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปAนผู#กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปAนผู#ได#รับเอกสิทธิ์หรือความคุ#มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว#นแตรัฐบาลของผู#ยื่นข#อเสนอ
ได#มีคําสั่งให#สละเอกสิทธิ์และความคุ#มกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู#ยื่นข#อเสนอต#องมีผลงานกอสร#างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ#างกอสร#างในวงเงินไมน#อย
กวา ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ#วน) และเปAนผลงานที่เปAนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ
ผู#ยื่นข#อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมค#า" ต#องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมค#าได#จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม กิจการรวมค#าจะต#องมีคุณสมบัติครบถ#วนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให#เสนอราคาในนาม "กิจการรวมค#า" สวนคุณสมบัติด#านผลงาน
กอสร#าง กิจการรวมค#าดังกลาวสามารถนําผลงานกอสร#างของผู#เข#ารวมค#ามาใช#แสดงเปAนผลงานกอสร#างของกิจการรวมค#าที่เข#า
ประกวดราคาได#
(๒) กรณีที่กิจการรวมค#าไมได#จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เข#ารวมค#าทุกราย
จะต#องมีคุณสมบัติครบถ#วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคา เว#นแต ในกรณีที่กิจการรวมค#าได#มีข#อตกลงระหวาง
ผู#เข#ารวมค#าเปAนลายลักษณอักษรกําหนดให#ผู#เข#ารวมค#ารายใดรายหนึ่งเปAนผู#รับผิดชอบหลักในการเข#าเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ
และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพร#อมการยื่นข#อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมค#านั้น
สามารถใช#ผลงานกอสร#างของผู#เข#ารวมค#าหลักรายเดียวเปAนผลงานกอสร#างของกิจการรวมค#าที่ยื่นเสนอราคาได#
ทั้งนี้ "กิจการรวมค#าที่จดทะเบียนเปAนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมค#าที่จดทะเบียนเปAนนิติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผู#ยื่นข#อเสนอต#องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งได#รับคัดเลือกเปAนคูสัญญาต#องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐ ด#วย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู#ยื่นข#อเสนอต#องไมอยูในฐานะเปAนผู#ไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกต#องครบถ#วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งได#รับคัดเลือกเปAนคูสัญญาต#องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว#นแตการจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปAนเงินสดก็ได# ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#าง
ภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปAน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเปAนนิติบุคคล
(ก) ห#างหุ#นสวนสามัญหรือห#างหุ#นสวนจํากัด ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ#นสวนผู#จัดการ ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) พร#อมทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู#จัดการ ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) และบัญชีผู#ถือหุ#นราย
ใหญ (ถ#ามี) พร#อมทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง
(๒) ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเปAนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให#ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#นั้น สําเนาข#อตกลงที่แสดงถึงการเข#าเปAนหุ#นสวน (ถ#ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู#เปAนหุ#นสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู#เปAนหุ#นสวนที่มิได#ถือสัญชาติไทย พร#อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต#อง
(๓) ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเปAนผู#ยื่นข#อเสนอรวมกันในฐานะเปAนผู#รวมค#า ให#ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข#ารวมค#า และเอกสารตามที่ระบุไว#ใน (๑) หรือ (๒) ของผู#รวมค#า แล#วแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได#ยื่นพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข#อ ๑.๗ (๑) โดยไมต#องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู#ยื่นข#อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ครบถ#วน ถูกต#องแล#ว ระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกสจะสร#างบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในข#อ ๑.๗
(๑) ให#โดยผู#ยื่นข#อเสนอไมต#องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู#ยื่นข#อเสนอมอบอํานาจให#บุคคลอื่นกระทําการแทนให#แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปfตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู#มอบอํานาจและผู#รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผู#รับมอบอํานาจเปAนบุคคลธรรมดาต#องเปAนผู#ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล#วเทานั้น
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร#างพร#อมทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง
(๓) บัญชีรายการกอสร#าง หรือใบแจ#งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต#องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไว#ด#วย
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ผู#ชนะการเสนอราคาต#องสงแผนงานการดําเนินโครงการ ภายใน ๕ วันทํา

การ นับถัดจากวันที่เสนอราคา
(๔.๒) ผู#ชนะการเสนอราคาต#องสงแผนงานการดําเนินโครงการ ระบบความ
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่กอสร#าง ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันที่เสนอราคา
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได#ยื่นพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในข#อ ๑.๗ (๒) โดยไมต#องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู#ยื่นข#อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถ#วน
ถูกต#องแล#ว ระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกสจะสร#างบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในข#อ ๑.๗ (๒) ให#
โดยผู#ยื่นข#อเสนอไมต#องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู#ยื่นข#อเสนอต#องยื่นข#อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต#องกรอก
ข#อความให#ถูกต#องครบถ#วน พร#อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไมต#องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข#อ ๑.๒
พร#อมจัดทําใบแจ#งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสร#างให#ครบถ#วน
ในการเสนอราคาให#เสนอราคาเปAนเงินบาทและเสนอราคาได#เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว#ท#ายใบเสนอราคาให#ถูกต#อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต#องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ#าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให#ถือตัวหนังสือเปAน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใช#จายทั้งปวงไว#แล#ว
ราคาที่เสนอจะต#องเสนอกําหนดยืนราคาไมน#อยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู#ยื่นข#อเสนอต#องรับผิดชอบราคาที่ตนได#เสนอไว#และจะถอนการเสนอราคามิได#
๔.๓ ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสร#างแล#วเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ#างหรือจากวันที่ได#รับหนังสือแจ#งจาก เทศบาลตําบล ให#เริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผู#ยื่นข#อเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให#ถี่ถ#วนและเข#าใจเอกสารประกวดราคาจ#างอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นข#อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ#างอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องยื่นข#อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให#ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกสเปAนเกณฑ
เมื่อพ#นกําหนดเวลายื่นข#อเสนอและเสนอราคาแล#ว จะไมรับเอกสารการยื่นข#อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู#ยื่นข#อเสนอต#องจัดทําเอกสารสําหรับใช#ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู#ยื่นข#อเสนอต#องเปAนผู#รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ#วน

ถูกต#อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล#วจึงสงข#อมูล (Upload) เพื่อเปAนการ
เสนอราคาให#แกเทศบาลตําบล ผานทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู#ยื่นข#อเสนอแตละรายวา เปAนผู#ยื่นข#อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่นตามข#อ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผู#ยื่นข#อเสนอรายใดเปAนผู#ยื่นข#อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู#ยื่นข#อเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปAนผู#ยื่นข#อเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข#อเสนอ มีผู#ยื่นข#อเสนอรายใดกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรมตามข#อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปAนการขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้นออกจากการเปAนผู#ยื่นข#อเสนอ และเทศบาลตําบล จะพิจารณาลงโทษผู#ยื่นข#อเสนอดังกลาว
เปAนผู#ทิ้งงาน เว#นแต เทศบาลตําบล จะพิจารณาเห็นวาผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้น มิใชเปAนผู#ริเริ่มให#มีการกระทําดังกลาว
และได#ให#ความรวมมือเปAนประโยชนตอการพิจารณาของเทศบาลตําบล
๔.๘ ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว#ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต#องเปAนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ#ามี) รวม
คาใช#จายทั้งปวงไว#ด#วยแล#ว
(๓) ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องลงทะเบียนเพื่อเข#าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผู#ยื่นข#อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล#วไมได#
(๕) ผู#ยื่นข#อเสนอต#องศึกษาและทําความเข#าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด#วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว#ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข#อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลตําบลจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช#หลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู#ชนะการยื่นข#อเสนอ
กรณีใช#หลักเกณฑราคาในการพิจารณาผู#ชนะการยื่นข#อเสนอ เทศบาลตําบล จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู#ยื่นข#อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกต#องตามข#อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข#อเสนอไมถูกต#อง หรือไมครบถ#วนตามข#อ ๓ หรือยื่นข#อเสนอไมถูกต#องตามข#อ ๔ แล#ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาข#อเสนอของผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้น เว#นแตผู#ยื่นข#อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ#างไมครบถ#วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลตําบลกําหนดไว#ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้น ไมมีผลทําให#เกิดการได#เปรียบเสียเปรียบตอผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น หรือเปAนการผิดพลาดเล็กน#อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้น
๕.๔ เทศบาลตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาข#อเสนอของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู#รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจ#างด#วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู#ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจ#างด#วยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อผู#ยื่นข#อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างด#วย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปAนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแกผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลตําบล มีสิทธิให#ผู#ยื่นข#อเสนอชี้แจงข#อเท็จจริงเพิ่มเติมได#
เทศบาลตําบลมีสิทธิที่จะไมรับข#อเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากข#อเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกต#อง
๕.๖ เทศบาลตําบลทรงไว#ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได# และอาจพิจารณาเลือกจ#างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจ#างเลยก็ได# สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปAนสําคัญ และให#ถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลเปAนเด็ดขาดผู#ยื่นข#อเสนอจะเรียกร#องคาใช#จาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได# รวมทั้ง เทศบาลตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู#ยื่น
ข#อเสนอเปAนผู#ทิ้งงาน ไมวาจะเปAนผู#ยื่นข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได#วายื่นข#อเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปAนเท็จ หรือใช#ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปAนต#น
ในกรณีที่ผู#ยื่นข#อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได#วาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได# คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเทศบาลตําบล จะให#ผู#ยื่นข#อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให#เชื่อได#วาผู#ยื่นข#อเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให#เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปAนที่รับฟoงได# เทศบาลตําบล มีสิทธิที่จะไม
รับข#อเสนอหรือไมรับราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู#ยื่นข#อเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกร#องคาใช#จายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบล
๕.๗ กอนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เข#าลักษณะผู#ยื่นข#อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได#รับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรม หรือสมยอม
กันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น หรือเจ#าหน#าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจางกอสราง
ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะต#องทําสัญญาจ#างตามแบบสัญญา ดังระบุในข#อ
๑.๓ หรือทําข#อตกลงเปAนหนังสือกับเทศบาลตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได#รับแจ#ง และจะต#องวางหลักประกัน
สัญญาเปAนจํานวนเงินเทากับร#อยละ ๕ ของราคาคาจ#างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให#เทศบาลตําบลยึดถือไว#
ในขณะทําสัญญาโดยใช#หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปAนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช#เช็คหรือดราฟท

นั้น ชําระตอเจ#าหน#าที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข#อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปAนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได#รับอนุญาตให#
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจ#งเวียนให#ทราบ โดยอนุโลมให#ใช#ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข#อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให# โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู#ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผู#รับจ#าง) พ#นจากข#อผูกพันตามสัญญาจ#างแล#ว
๗. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลตําบลจะจายคาจ#างซึ่งได#รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใช#จายทั้งปวง
แล#ว โดยถือราคาเหมารวมเปAนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปAน จํานวน ๑ งวด ดังนี้
เปAนจํานวนเงินในอัตราร#อยละ ๑๐๐ ของคาจ#าง เมื่อผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงานทั้งหมดให#แล#วเสร็จ
เรียบร#อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสร#างให#สะอาดเรียบร#อย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจ#างแนบท#ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข#อตกลงจ#างเปAน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู#รับจ#างนํางานที่รับจ#างไปจ#างชวงให#ผู#อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมได#รับอนุญาตจาก
เทศบาลตําบล จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝqาฝrนดังกลาวเปAนจํานวนร#อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ#างชวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู#รับจ#างปฏิบัติผิดสัญญาจ#างกอสร#าง นอกเหนือจากข#อ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปAนรายวันเปAนจํานวนเงินตายตัวในอัตราร#อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ#าง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งได#ทําสัญญาจ#าง ตามแบบ ดังระบุในข#อ ๑.๓ หรือ
ข#อตกลงจ#างเปAนหนังสือแล#วแตกรณี จะต#องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ#างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
น#อยกวา ๑ ปs นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลได#รับมอบงาน โดยต#องรีบจัดการซอมแซมแก#ไขให#ใช#การได#ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได#รับแจ#งความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจ#างสําหรับงานจ#างครั้งนี้ ได#มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมการ
ปกครองท#องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได#ตอเมื่อ เทศบาลตําบลได#รับอนุมัติเงินคากอสร#างจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตําบลได#คัดเลือกผู#ยื่นข#อเสนอรายใดให#เปAนผู#รับจ#าง และได#ตกลงจ#าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล#ว ถ#าผู#รับจ#างจะต#องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ#างดังกลาวเข#ามาจากตางประเทศ
และของนั้นต#องนําเข#ามาโดยทางเรือในเส#นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให#บริการรับขนได#ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเปAนผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตามกฎหมายวาด#วยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ#งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข#ามาจากตางประเทศตอกรมเจ#าทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผู#รับจ#างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว#นแตเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออื่นได#
(๒) จัดการให#สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว#นแตจะได#รับอนุญาตจากกรมเจ#าทา ให#บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะต#องได#รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู#รับจ#างจะต#องรับผิดตามกฎหมายวาด#วย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเทศบาลตําบลได#คัดเลือกแล#ว ไมไปทําสัญญาหรือข#อตกลงจ#างเปAน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว#ในข#อ ๗ เทศบาลตําบลจะริบหลักประกันการยื่นข#อเสนอ หรือเรียกร#องจากผู#
ออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นข#อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร#องให#ชดใช#ความเสียหายอื่น (ถ#ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให#เปAนผู#ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ เทศบาลตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก#ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข#อกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ข#อตกลงจ#างเปAนหนังสือให#เปAนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ#ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท#ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแย#งกัน
ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบล คําวินิจฉัยดังกลาวให#ถือเปAนที่สุด และผู#ยื่นข#อเสนอไมมี
สิทธิเรียกร#องคาใช#จายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ เทศบาลตําบล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ#างในกรณีตอไปนี้ได# โดยที่ผู#ยื่นข#อเสนอจะ
เรียกร#องคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลไมได#
(๑) เทศบาลตําบลไมได#รับการจัดสรรเงินที่จะใช#ในการจัดจ#างหรือได#รับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดจ#างครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เข#าลักษณะผู#ยื่นข#อเสนอที่ชนะการจัดจ#างหรือที่ได#รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู#ยื่นข#อเสนอรายอื่น หรือเจ#าหน#าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ#างครั้งนี้ตอไปอาจกอให#เกิดความเสียหายแกเทศบาลตําบล หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสร#างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข#อ ๑.๕ จะนํามาใช#ในกรณีที่ คา
งานกอสร#างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช#กับสัญญาแบบปรับราคาได#ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผู#ประกอบอาชีพงานกอสร#าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะต#องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว#ในวันแล#วเสร็จตามที่กําหนดไว#ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลได#ขยายออกไป โดยจะใช#สูตรของทางราชการที่ได#ระบุในข#อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝKมือชาง
เมื่อเทศบาลตําบลได#คัดเลือกผู#ยื่นข#อเสนอรายใดให#เปAนผู#รับจ#างและได#ตกลงจ#างกอสร#างตาม
ประกาศนี้แล#ว ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร#างดังกลาว ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องมีและใช#ผู#ผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝsมือชางหรือผู#ผานการทดสอบมาตราฐานฝsมือชางจาก กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู#มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให#เข#ารับราชการได# ในอัตรา
ไมต่ํากวาร#อยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะต#องมีจํานวนชางอยางน#อย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร#าง ผู#ยื่นข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกให#เปAนผู#รับจ#างต#องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได#กําหนดไว#โดยเครงครัด
๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
เทศบาลตําบล สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล#วเสร็จตามสัญญาของผู#ยื่นข#อเสนอที่ได#รับการ
คัดเลือกให#เปAนผู#รับจ#างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู#ยื่นข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือ
ทําสัญญากับเทศบาลตําบล ไว#ชั่วคราว
เทศบาลตําบลคลองชะอุน
ธันวาคม ๒๕๖๐

