ประกาศเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
..................................................
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จานวน 1 หลัง ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวด
ราคาจ้าง จานวน 2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุค คล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 909,600 บาท (เก้าแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถู กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
4. เป็นผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
5. ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ. สถานที่ก่อสร้างและกาหนดรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
/-2- กาหนด...

-2กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทาการเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน และ
กาหนดเสนอราคาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตัง้ แต่ 09.30 น. เป็นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อ รับ/ซือ้ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตาบลแม่ฮอ้ ยเงิน
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายวศินชัย เตชะ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ฮ้อยเงิน

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1 / 2558
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3)
ตามประกาศเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบล”
มีความประสงค์จะดาเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
(สถ.ศพด.3) จ านวน 1 หลั ง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น พร้ อ มป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ราคากลางของการจัดจ้างงานในครั้งนี้ จานวน 2,274,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนาและกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
1.8 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้รขู้ ้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
/-2- 2 คุณสมบัติ...

-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นัน้
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูท้ ี่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นใน
การจ้างของเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 909,600 บาท (-เก้าแสนเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางเทศบาลตาบล ฯ เชื่อถือได้
2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/ -3- (ข) บริษัทจากัด....

-3(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน(ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วม
ค้า ให้ย่นื สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รว่ มค้า และในกรณีที่
ผูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
ที่มกี ารกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน **)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือ ชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
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-44.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯ ลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประกวดราคาจ้าง
ทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอตามเงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาจ้างตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
1/2558” ยื่ น ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประกวดราคาจ้ า ง ตามโครงการ ในวั น ที่ 3 เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทาการ
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่ น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกั นระหว่างผู้ป ระสงค์จะเสนอราคากั บผู้ใ ห้บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม ข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ล งทะเบีย นตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลัก ฐานว่า ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตาบลจะ
พิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบือ้ งต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
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-5ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อหัวหน้าหน่วยงานพัสดุที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการดาเนินการ
ประกวดราคาจ้าง การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างว่า กระบวนการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนิน การประกวดราคาจ้า งจะสั่ง พัก กระบวนการเสนอราคา โดยมิใ ห้
ผู้แ ทนผู้มีสิท ธิเ สนอราคาพบปะหรือ ติด ต่อ สื่อ สารกับ บุค คลอื่น และเมื่อ แก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ งแล้ว จะให้
ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้น ตอนที่ค้า งอยู่ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง เหลือ
ก่อ นจะสั่ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต่ต้อ งสิ้น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดีย วกัน เว้น
แต่ค ณะกรรมการประกวดราคาจ้า งเห็น ว่า กระบวนการเสนอราคาจะไม่แ ล้ว เสร็จ ได้โ ดยง่า ยหรือ
ข้อ ขัด ข้อ งไม่อ าจแก้ไ ขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดการจ้า งจะสั่ง ยกเลิก กระบวนการเสนอ
ราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนิ น การประกวดราคาจ้ า งสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจดาเนิ น การใดๆ
ระหว่ า งการประกวดราคาจ้างฯ เพื่อให้การประกวดราคาจ้างฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
2,274,000.- บาท (-สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้า มี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแ้ ทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาจ้างฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาจ้างฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
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-6(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาจ้างฯ เสร็จสิน้ แล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา
09.30 น.
(10) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ ีสทิ ธิเสนอ
ราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็ปไซต์ของผูใ้ ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา ต้ อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร้ อ มกั บ การยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
จานวน 113,700.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน ราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน” โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตาบล จะคืนให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้ ้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู้ ีสทิ ธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ตอ่ เมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
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-76. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตาบล จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างจะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มใิ ช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ เทศบาลตาบล เท่านั้น
6.3 เทศบาลตาบล สงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตาบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทา
สัญญาคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้าง หรือเทศบาลตาบลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบล
มีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตาบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่ าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาล
ตาบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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-8ในกรณีที่ผู้มสี ิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาจ้างหรือ เทศบาลตาบลจะให้ผมู้ ี
สิทธิเสนอราคานั้นชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล
ตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้มสี ิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสี ิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลตาบลมีอานาจที่
จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตาบล จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้าง ตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับเทศบาลตาบล ภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้เทศบาลตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่
ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตาบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เพียงงวดเดียว เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของ
ค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
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-99. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.7 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ เทศบาลตาบล ได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการจ้างครัง้ นี้ได้มาจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบล ได้รับอนุมัติเงินประจางวด จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ เป็นเงิน
ทั้งสิน้ 2,274,000.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
11.2 เมื่อเทศบาลตาบลได้คัดเลือกผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างทา
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ซึง่ เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัด การให้สิ่งของที่จ้างดังกล่าวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเทศบาลตาบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาจ้างฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีสทิ ธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7
(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลตาบลจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
/-10- และอาจ...

-10และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตาบลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคางานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไป
โดยวิธีใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สูตรปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตาบลตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ใน ข้อ 1.7 ( K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So)
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ เทศบาลตาบล ได้คั ด เลือกผู้ มีสิท ธิ เ สนอราคารายใดให้เ ป็น ผู้รับ จ้ างและได้ตกลงจ้า ง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผูร้ ับจ้าง ที่เข้ารับการาคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสทิ ธิเสนอราคา
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่ อ เนื่ อ งกั น ในช่ ว งที่ ส อง คื อ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท้ า ย จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา
ตัวอย่างเช่นกาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่
20 เมษายน 2549 และกาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกัน
ซองคือ วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2549 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่
วั น ที่ 21 เมษายน 2549 จนถึ ง วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วั น ) ดั ง นั้ น ระยะเวลาการนั บ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
สาหรับ เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ป ระสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.6-2.8 เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขัน้ ต่าแต่ละครัง้ ในอัตรา 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาจ้างฯ 155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาจ้างฯ 44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ได้กาหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างฯ
7,789,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่
กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้และการเสนอลดราคาครั้งถั ดๆไป
ต้ อ งเสนอลดราคาตามที่ ก าหนดจากราคาครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ เ สนอลดแล้ ว ส าหรั บ กรณี ก ารจั ด หาพั ส ดุ ที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้

