ประกาศเทศบาลตําบลโคกมวง
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
บานควนยวน , บานทุงเคียน ชวงที่ 1 หมูที่ 9 , 13
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"
............................................................................
เทศบาลตําบลโคกมวงมีความประสงค7จะประกวดราคาจางโครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete ถนนสายบานควนยวน , บานทุงเคียน ชวงที่ 1 หมูที่ 9,13 ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 779 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไมนอยกวา 3,875 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกมวงเลขที่ 004/2560 พรอมติดตั้งปHายประชาสัมพันธ7ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลโคกมวง จํานวน 1 ปHาย ราคากลาง 1,383,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปOนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
ดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 690,๐๐๐.-บาท
2. ไมเปOนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปOนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูประสงค7จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวา นั้น
4. ไมเปOน ผูมีผลประโยชน7รวมกันกั บผูประสงค7 จะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
เทศบาลตําบลโคกมวง ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 หรือไมเปOนผูกระทําการอัน
เปOนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปOนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปOนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปOนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปOนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 (e-Government Procurement : e-Gp) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส7
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต7ศูนย7ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปOนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 ในวันที่ 11 สิงหาคม
2560
ระหวางเวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑0.00 น. ณ ศูนย7รวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางที่วาการ
อําเภอเขาชัยสน และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปOนตนไป

ผูสนใจ/....

-2ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 ในราคา ชุดละ
๓,๐๐๐.-บาท ไดที่ กองคลังสํานักงานเทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในระหวางวันที่
25 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดไดที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.kokmuang.go.th
หรือสอบถามทาง
โทรศัพท7หมายเลข ๐ -๗๔๖๗-๕๑๔๖ ตอ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายวิศิษฐ ชูสง)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส" เลขที่ e-Auction 3/2560
ประกวดราคาจาง โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
ถนนสายบานควนยวน , บานทุงเคียน ชวงที่ 1 หมูที่ 9 , 13
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"
ตามประกาศเทศบาลตําบลโคกมวง
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
............................................................................
เทศบาลตําบลโคกมวง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงค7จะประกวดราคาจางโครงการซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบานควนยวน,บานทุงเคียน ชวงที่ 1 หมูที่ 9,13 ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 779 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไมนอยกวา 3,875 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกมวงเลขที่ 004/2560 พรอมติดตั้งปHายประชาสัมพันธ7ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลโคกมวง จํานวน 1 ปHาย ราคากลาง 1,383,000.- บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน7รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปOนธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1.9 รายละเอียดการคํานวณราคางานกอสรางตาม BOQ (Bill of Qrantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปOนการเปqดเผยเพื่อใหผูประสงค7จะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจสอบดูได)
๒. คุณสมบัติของผูประสงค"จะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงค7จะเสนอราคาตองเปOนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7
๒.๒ ผูประสงค7จะเสนอราคาตองไมเปOนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปOนผูที่ไดรับผลกระทบของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปOนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงค7จะเสนอราคาไมเปOนผูมีผลประโยชน7รวมกันกับผูประสงค7จะเสนอราคารายอื่นที่เขา
เสนอราคารายอื่น และ / หรือตองไมเปOนผูมีผลประโยชน7รวมกันระหวางกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 หรือไมเปOนผูกระทําการอันเปOนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปOนธรรม ตามขอ ๑.๗

๒.๔ ผูประสงค7จะเสนอราคาตองไมเปOนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น.
๒.๕ ผูประสงค7จะเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 วงเงินไมนอยกวา 690,๐๐๐.-บาท และเปOนผลงานสัญญาเดียวที่เปOนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลโคกมวงเชื่อถือ
2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปOนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปOนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปOนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 (e-Government Procurement : e-Gp) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส7
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต7ศูนย7ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปOนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค7จะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปOน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงค7จะเสนอราคาเปOนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห7สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงค7จะเสนอราคาเปOนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปOนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปOนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงค7จะเสนอราคาเปOนผูประสงค7จะเสนอราคารวมกันในฐานะเปOน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝsายใด
เปOนบุคคลธรรมดามิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝsายใดเปOนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ที่ระบุไวใน(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย7 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 โดยตอง
ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปqดอากรแสตมปtตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค7จะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซองตามขอ ๕
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.5 เทานั้น)

(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๘ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงค7จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7นี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมลงลายมือชื่อ ของผูประสงค7จะเสนอราคา
ใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค7จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค7จะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค7จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธ7เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงค7จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากจากเทศบาลตําบลโคกมวง ให
เริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 ผูประสงค7จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
๔.๖ ผู ประสงค7 จ ะเสนอราคาจะตองยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส7 จาหนาซองถึง ประธานกรรมการดําเนินการประกวดราคาจางตามโครงการ โดยระบุไวที่
หนาซองวา “ เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส7
เลขที่ e-Auction 3/2560” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ 11
สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.30น. ถึงเวลา ๑0.00 น. ณ. ศูนย"รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจาง
ที่วาการอําเภอเขาชัยสน
เมื่ อพนกํ าหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธี การทางอิเ ล็ กทรอนิกส7แลวจะไมรั บ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูประสงค7จะเสนอราคา
แตละราย วาเปOนผูประสงค7จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน7รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปOนผูมีผลประโยชน7
รวมกันระหวางผูประสงค7จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7 ตามขอ ๑.๗ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง
ผูประสงค7จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย7ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการ
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงค7จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7วา มีผูประสงค7จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปOนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปOนธรรมตาม ขอ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค7จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปOนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลโคกมวง จะพิจารณาลงโทษผูประสงค7
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปOนผูทิ้งงาน
ผูประสงค7จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปOนผูประสงค7จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน7รวมกันกับผูประสงค7จะเสนอราคารายอื่น หรือ เปOนผูมีผลประโยชน7รวมกันระหวางผูประสงค7จะ
เสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7 ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7

หรือเปOนผูประสงค7จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปOนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปOนธรรม หรือ เปOนผู
ประสงค7จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค
อาจอุทธรณ7คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ7ของผูวาราชการจังหวัด
ใหถือเปOนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะดําเนินกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไม
อาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธ7เสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน7สูงสุดตอทางราชการ

๔.๗ ผูประสงค7จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปOนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7 ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 ครั้งนี้ จะตองเริ่มตนที่
1,383,000-บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอตองเปOนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง
LOGIN
เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 2,๐๐๐.-บาท บาทจากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 2,๐๐๐.- บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7 ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปOนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส7และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7 ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา
13.30 น.เปOนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก005) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงค7จะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
จํานวน 69,150.-บาท (หกหมื่นเกาพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองตองมี ระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลโคกมวง โดยเปOนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย7 ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย7และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลตําบลโคกมวง จะคืนหลักประกันซองใหผูเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ"และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7นี้ เทศบาลตําบลโคกมวงจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงค7จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ไมถูกตอง
ตาม ขอ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค7จะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปOนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปOนประโยชน7ตอเทศบาล เทานั้น
๖.๓ เทศบาลตําบลโคกมวงสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงค7จะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงค7จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ของ
เทศบาลตําบลโคกมวง
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส7ที่เปOนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค7จะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาลตําบลโคกมวง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค7จะเสนอราคาได เทศบาลตําบลโคกมวง มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลตําบลโคกมวงทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน7ของทางราชการเปOนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปOนเด็ดขาด ผูประสงค7จะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปOนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปOนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปOนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปOนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน

ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ให
เสร็จสมบูรณ7 หากคําชี้แจงไมเปOนที่รับฟ•งได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7วา
ผูประสงค7จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปOนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน7รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเปOนผูมีผลประโยชน7รวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส7 ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 หรือเปOนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปOนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปOนธรรม ตามขอ ๑.7 เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปOนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลตําบลโคกมวง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปOนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปOนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย7ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย7และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปOน 1 งวด ดังนี้
เทศบาลจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิ ธี การทางอิ เ ล็กทรอนิกส7ซึ่งไดทํา ขอตกลงเปO นหนั งสื อ หรือทํ า
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา…2…. ป• นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลโคกมวงไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การลงนามในสัญญาจะ
กระทําไดตอเมื่อ เทศบาลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจางโครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
ถนนสายบานควนยวน,บานทุงเคียน ชวงที่ 1 หมูที่ 9,13 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส7ครั้งนี้ เป`นเงินทั้งสิ้น 1,383,๐๐๐.- บาท

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลตําบลโคกมวงไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปOนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเปOนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย7นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชย7นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปOนของที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชย7นาวี ใหบรรทุก
สิ่งของโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปOนของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชย7นาวี
๑๑.๓ ผูประสงค7จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7 ตอ
เทศบาลตําบลโคกมวงแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปOนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปOนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปOนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปOนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปOนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปOนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12.มาตรฐานฝbมือชาง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปOนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงค7จะเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝ•มือชางจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง
จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๓.๒ ชางโยธา
๑๓.๓ ชางสํารวจ
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด

หมายเหตุ
ผูประสงค7จะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปOนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงค7จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปOนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตาม ขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปOน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน
ในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และกําหนด
ยืนราคา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 จนถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จนถึง
วันที่ 17 กันยายน 2560 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 11
สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7หากคํานวณแลว
มีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหป•ดเศษดังกลาวเปOนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน
และปHองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒
ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอ
ลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ7ดังกลาวขางตนได
เทศบาลตําบลโคกมวง

25 กรกฎาคม 2560

แผนที่ ๑/2
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที!เข้าเสนอ
ราคาเพื!อรับจ้างในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!น เป็ นผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลอื!นที!เข้าเสนอราคาเพื!อรับจ้าง
ในการประกวดราคาจ้า งด้วยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ! นในคราว
เดียวกัน
การมี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลดังกล่ า ว
ข้างต้น ได้แก่การที!บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี.
(1) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในเชิ ง บริ ห าร โดยผูจ้ ัด การ หุ ้ น ส่ ว นผู ้จ ัด การ กรรมการผู ้จ ัด การ
ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอาํ นาจ หรื อสามารถ
ใช้อาํ นาจในการบริ หารจัดการกิ จการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคลอีกรายหนึ! งหรื อหลายรายที!เสนอ
ราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ครั.งนี.
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
ไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด เป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้า งหุ ้นส่ วนจํา กัด หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ใ นบริ ษ ทั จํากัดหรื อบริ ษ ทั
มหาชนจํา กัด อี ก รายหนึ! ง หรื อหลายรายที! เสนอราคาให้ แก่ หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ! นในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั.งนี.
คําว่า “ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ซึ! งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส! ิ บห้า
ในกิจการนั.น หรื อในอัตราอื!นตามที!ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรื อบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคล
รายหนึ!ง เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จํากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!น
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั.งนี. หรื อในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรื อบุตร
ที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อ
การถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว

แผ่นที! ๒/๒
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื!อบุคคลอื!นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้
โดยที!ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการบริ หารที!แท้จริ ง
หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผู ้
ถือหุ น้
ที!แท้จริ งของห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั
จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที!เกี!ยวข้อง
ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!นในการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์คราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั.นมีความสัมพันธ์กนั
ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที!ผเู ้ สนอราคารายหนึ!งหรื อ
หลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!น ไม่วา่ จะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรื อ
โดยการให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื!นใด หรื อใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อ
ข่มขู่ ว่าจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทําการใดโดยทุจริ ต ทั.งนี. โดยมี
วัตถุประสงค์ ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อเพื!อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคาราย
หนึ!งรายใดเป็ น
ผูม้ ีสิทธิ ทาํ สัญญากับหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!น หรื อเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อเพื!อให้เกิดความได้เปรี ยบหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ!น โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุ รกิจปกติ

**********************************

เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชี เอกสารส่ วนที ๑
๑. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื!อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน…………………แผ่น
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…..……………..แผ่น
หนังสื อบริ คนห์สนธิ จํานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื!อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……..…………..แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
จํานวน…………………แผ่น
๒. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิ ติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ . นั
จํานวน…………………แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที!แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน
จํานวน………………….แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
จํานวน………………….แผ่น
๓. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
จํานวน…………………..แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน………………….แผ่น
- บุคคลที!มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสื อเดินทาง
จํานวน……….…………แผ่น
(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน………..……….แผ่น
บัญชีรายชื! อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
จํานวน………………..แผ่น
- บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…………………แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
จํานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื!อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน…………………แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
จํานวน…………………แผ่น

-๒๔. อื!น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที!ขา้ พเจ้ายืน! พร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั.งนี. ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื!อ………………………………………………….ผูเ้ สนอราคา
(………………………………………………..)

เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีเอกสารส่ วนที ๒

๑. หนังสื อมอบอํานาจซึ! งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที!ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื!น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน……………….……แผ่น
๒. หลักประกันซอง
จํานวน…………………….แผ่น
๓. สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
จํานวน………………….…แผ่น
๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ! งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั.งกําไรไว้ดว้ ย
จํานวน…………………….แผ่น
๕. อื!น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที!ขา้ พเจ้ายืน! พร้อมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั.งนี. ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื!อ…………………………………………………ผูเ้ สนอราคา
(…………………………………………………….)

