ประกาศเทศบาลตาบลโคกม่วง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
บ้านทางเกวียน – บ้านเกาะทองสม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2,1 บ้านทางเกวียน , บ้านเกาะทองสม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
............................................................................
เทศบาลตาบลโคกม่วงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านทางเกวียน – บ้านเกาะทองสม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2,1 บ้านทางเกวียน ,
บ้านเกาะทองสม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ทช-2-303/45 และแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 012/2558
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง จานวน 1 ป้าย ราคากลาง
6,400,000.- บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,200,๐๐๐.-บาท
2.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลตาบลโคกม่วง ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน

กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559
ระหว่างเวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑0.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างที่ว่าการ
อาเภอเขาชัยสน และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ/....

-2ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในราคา ชุดละ
๓,๐๐๐.-บาท ได้ที่ กองคลังสานักงานเทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่
27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.kokmuang.go.th
หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ -๗๔๖๗-๕๑๔๖ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายวิศิษฐ ชูสง)
นายกเทศมนตรีตาบลโคกม่วง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 2/2560
ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
บ้านทางเกวียน – บ้านเกาะทองสม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2,1 บ้านทางเกวียน , บ้านเกาะทองสม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศเทศบาลตาบลโคกม่วง
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559
............................................................................
เทศบาลตาบลโคกม่วง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านทางเกวียน – บ้านเกาะทองสม ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 2,1 บ้านทางเกวียน ,บ้านเกาะทองสม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ทช-2-303/45 และแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง
เลขที่ 012/2558 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง จานวน 1 ป้าย
ราคากลาง 6,400,000.- บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.9 รายละเอียดการคานวณราคางานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Qrantities) (รายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคารายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น.
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินไม่น้อยกว่า 3,200,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานสัญญาเดียวที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลโคกม่วงเชื่อถือ
2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดามิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ที่ระบุไว้ใน(๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคา
ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธ์เสนอราคาจะ ต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจากเทศบาลตาบลโคกม่วง
ให้เริ่มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้าง ตามโครงการ
โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “ เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ e-Auction 2/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคา ตามโครงการ ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30น. ถึงเวลา ๑0.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง
ที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละราย ว่าเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๗ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการ
อื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น ผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตาบลโคกม่วง จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ เป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะดาเนินกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธ์เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ
เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ จะต้องเริ่มต้นที่
6,400,000-บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง
LOGIN
เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,๐๐๐.-บาท บาทจากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้

จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 255 9 ตั้งแต่เวลา
10.40 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก005) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
จานวน 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองต้องมี ระยะเวลาการค้าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลโคกม่วง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง ด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้เทศบาลตาบลโคกม่วง จะคืนหลักประกันซองให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลตาบลโคกม่วงจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตาม ข้อ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เท่านั้น
๖.๓ เทศบาลตาบลโคกม่วงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
เทศบาลตาบลโคกม่วง
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาลตาบลโคกม่วง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลโคกม่วง มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาลตาบลโคกม่วงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 เทศบาลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลตาบลโคกม่วง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง
แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตรา ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จ ดังนี้
- ดาเนินการขุดรื้อผิวจราจรเดิมแล้วบดทับ ตามแบบ ทช-2-303/45 และแบบแปลนเทศบาล
ตาบลโคกม่วงเลขที่ 011/2558
- ดาเนินการลงวัสดุพื้นทาง (หินคลุก) แล้วเกรดบดอัดแน่น ตามแบบ ทช-2-303/45 และแบบ
แปลนเทศบาลตาบลโคกม่วงเลขที่ 011/2558
- ดาเนินการ PRIME COAT ผิวจราจร แล้วเสร็จ ทช-2-303/45 และแบบแปลนเทศบาล
ตาบลโคกม่วงเลขที่ 011/2558
ระยะเวลา 45 วัน (นับถัดจากวันทาสัญญาจ้าง)
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ระยะเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันทาสัญญาจ้าง)
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประ กวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…2…. ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลโคกม่วงได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การลงนามในสัญญาจะ
กระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
ถนนสายบ้านทางเกวียน – บ้านเกาะทองสม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2,1 บ้านทางเกวียน , บ้านเกาะทองสม ในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,๐๐๐.- บาท
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลตาบลโคกม่วงได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่งของโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
เทศบาลตาบลโคกม่วงแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง
จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๓.๒ ช่างโยธา
๑๓.๓ ช่างสารวจ
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตาม ข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กาหนดวันเสนอราคาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และ
กาหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซองคือ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 จนถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน
2559 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 (รวม ๔๕ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณแล้ว
มีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน
และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒
ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่า
ราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอ
ลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
กาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้
เทศบาลตาบลโคกม่วง

27 ตุลาคม 2559

แผ่นที่ ๑/2
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาเพื่อรับจ้างในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้าง
ในการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในคราว
เดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจ หรื อสามารถ
ใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด เป็ น
หุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการ
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 ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรื อบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อ
การถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว

แผ่นที่ ๒/๒
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้
โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง
หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผู ้
ถือหุน้
ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั
จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั
ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งหรื อ
หลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรื อ
โดยการให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อ
ข่มขู่ ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อเพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็ น
ผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุ รกิจปกติ

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

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชี เอกสารส่ วนที่ ๑
๑. ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน…………………แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน…..……………..แผ่น
หนังสื อบริ คนห์สนธิ จานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……..…………..แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่
จานวน…………………แผ่น
๒. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั
จานวน…………………แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน
จานวน………………….แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
จานวน………………….แผ่น
๓. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
จานวน…………………..แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน………………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง
จานวน……….…………แผ่น
(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน………..……….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน………………..แผ่น
- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน…………………แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน…………………แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่
จานวน…………………แผ่น

-๒๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………………….ผูเ้ สนอราคา
(………………………………………………..)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒

๑. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จานวน……………….……แผ่น
๒. หลักประกันซอง
จานวน…………………….แผ่น
๓. สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
จานวน………………….…แผ่น
๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
จานวน…………………….แผ่น
๕. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………ผูเ้ สนอราคา
(…………………………………………………….)

