
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำนํ้าแม่ส้าน ลำเหมืองแยกซอย ๖ ลำนํ า้บ้านฮ่องหลง และดาด 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำนํ้าแม่ส้าน ลำ

เหมืองแยกซอย ๖ ลำนํ า้บ้านฮ่องหลง และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณในเขตเทศบาล ด ว้ยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๖,๑๐๐.๐๐ บาท 

(หกแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๔.ไม่เป็นบุคคลชึ่งอยู่ระหว่างถูกระับการยีน~อเสนอหรือทำสัณูญากับหน่วยงานของ~คราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท่ฯ่ม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว่ในบัญชีรายชื่อ~ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชึง่รวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคค่ นด้วย 

๖.มีคุณสมบ~'ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัด~'อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายึ่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเมือง 

พาน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทิาการอันเป์นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอ~กส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผูได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยีนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเช่นว่~ น น 

๑๐. ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาใเที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

น อ้ยกว่า ๑๘๑,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมีนหนึ่งพันแปดร้อยสา~J~ใJบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญณูา 

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตำบลเมืองพานเชี่อถือ 
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๑๑. ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า'' ~งมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูล,~าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอี่นทุกราย 

กรณีทีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทฯ่่มได้กำหนดให้ผู้เข้ๅร่วมค้ๅรๅยใดเป็นผู้เข้ๅร่วมค้ๅหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต อ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว่ในเอกสารเชิณูชวน 

๑๒. ผ้ยูีนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องยึ่นข้อเสนอและเสนอราคาทา์ ดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

๒๓ ก นัยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น· 

ผ้สูนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ฝานทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และซำระเงินฝานทางธนาคาร ตัง้แต่วัน่ที่ ๑๙ ก นัยายน ๒๕๖๕ ถึงวัน่ที่ 

๒๒ ก นัยายน ๒๕๖๕โดยดาวนโหลดเอกสารฝานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจาก 

ชำระเ~นเป็นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phan.go.th หรือ www,gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖ ๔๕๒ ๖๗๒๓ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ ว นัที่ ~> ~-~ กึน ~ น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นาย. ·~ร วงแสงทอง) 

นาย,.ทศมนตรีตำบลเมืองพาน 

หมายเหต ผ้ปูระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคา~างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก~~ (e (e-bidding) 

เลขที ๖/๒๕๖๕ 

การจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำนํ้าแม่~าน ลำเหมืองแยกซอย ๖ ลำนํ า้บ้านฮ่องหลง และดาด 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณในเขตเทศบาล 

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเมืองพาน 

ลงวันที่ ๑๙ ก นัยายน ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลเมืองพาน ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า ''เทศบาล'' มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

โครงการขดลอกลำนิ้าแม่ส้าน ลำเหมืองแยกซอย ๖ ลำนํา้บ้านฮ่องหลง และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณในเขต 

9 

เทศบาล ณ ลำนํ า้แม่ส้าน ลำเหมืองแยกซอย ๖ ลำนํ า้บ้านฮ่องหลง บริเวณในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ด ว้ยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ ส ณัูญาจ้างก่อสร้าง 

บ 

๑.๔ แบบหนัง~อคำประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา 

๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผ้ทูี ม่ีผลประโยช~ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญซีเอกสารที่กำหนด'เ~ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

(๒) บ ณัูชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๘ ขอบเขตของงาน 

๑.๙ แผนกา~ดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 ฯลฯ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญณูากับ่หน่วยงานของรัฐไว้ 

ชัว่คราว เนื่องจากเป็น~ไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลชึ่งถูกระบุชื่อไวํเนบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้~งาน 
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ของหน่วยงานของรั~นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัณซีกลาง ซึง่รวม~~งนิติบคคลที่ผ้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผ้ ~,~ ~~ I~ Iu ~ ย 

จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดภาครั~กำหนดในราชกิจจานเบกษา 
~1 d3 q 

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง่ 

กล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเส~เอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล 

ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นกาฺ~ ดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 

~ ๘ =~ ~· ะ ~ 
การประกวดราคาอเลกทรอนกสครงน 

๒.๙ ไม่เป็นฝัเด้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเ~ยวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๑,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่ง~นแปด่อยสามสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น 

1 (u <~ ~ 1 <2/ =S 1 ๘ ~~ ~ 

คูสญญาเดยตรงกบหนวยงานของรฐ หรอหนวยงานเอกชนทเทศบาลเชอถอ 

๒,๑๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดร'ายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 

หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 

ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เ่าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

ส าิหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้ๅร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้า 

ทุ กรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว~นเอกสารเซิญชวน 

๒.๑๒ ผ้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อ~จ้างภาครั~ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ข 

่, 

(Electronic Govemment Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผ้ยืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลัก่านยื่นมาพร้อมกัใJการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

q, 

ิ 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดัง่ต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บ ญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บ ญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และ~ญชีผู้ถือหุ้นราย 

จ , , ~, =, ~, ะ ๐_, ๐ !V 

เหญ (ถาม) พรอมทงรบรองสาเนาถูกตอง 
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(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหร่อคณะบุคคลที่มิใช่~ติบุคคล ให้ยืน 

สำเนาบัตรประจิาัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา~ตรประจำตัว 

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย i่ร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถู
กต้อง 

(๓) ในกรณีผ้ยื่นข้อเสนอเป็นผ้ยื่นข้อเสนอร่วมกันใน่านะเป็นผ้ร่วมค้า ให้ยีนสำเนา 
บ <u *s ข 

ส ญัณูาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวํน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิช~~(ถ้ามี) 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเ~~ม (ถ้ามี) 

(๔.๓) ลำเนาบัตรประจำัวประชาซน 

(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน 

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครั~ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรปแบบ PDF F~le (Portable Document ,~9 บ 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไ~~ล์เอกสารตามบัณูชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑,๗ (๑) 

ใcห้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วน~ ๒ อย่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หาก 

ผ้รู บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาห~จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

(ถ้ามี) 

(๔) ป '๋ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นพ่อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก~ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม~ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัณูชีเอกสารส่วนที่ ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผ้ยืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาท'iงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั~ด้วย <U C,3 
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไ'~นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิ้น และจะต้องกรอก 
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ข อ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ~นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยีนใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระ~ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทัง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและัวหนังสือ ถ ๅ้ตัวเลขและตัวห งสือไม่ตรงกัน่ ให้ถือัวห~งสือเป็น 

สำค ณัู่ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ ว นั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผ้ยูีนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา~ได้ 

๔.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ ว นั ~บ 

ถ ดัจากวัน่ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ิ่ด้รับหนังสอแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผ้ยูืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัณูญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผ้ยูีนข้อเสใเอจะต้องยีนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๓ ก นัยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะ' บเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖ ผ้ยูีนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใ~นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยีนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fiie ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (upioad) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่เทศบาล ฝานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยีนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยีนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยีนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยีนข้อเสนอทีมีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยีนข้อเสนอรายอีน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอัน่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยีนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้~งาน 
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เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู~เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได~ห้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล 

๔.๘ 

จ่ายทั้งฺปวงไว้ด้วยแล้ว 

0 

กาหนด 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ด งันี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวํเนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

(๓) ผ้ยูืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที

(๔) ผ้ยูืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมได้ 

(๕) ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวํเนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔,๙ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้~สดุที่ผลิตภายในประเทศ 

และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕. หลักเกณฑ์และ~ทธิในการพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณา 

ต ดัสินโดยใช้ห~'กเกณฑ์ รา ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

กรณ~หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผ้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก 

cu 

ราคารวม 

๕.๓ หากผ้~นข้อเสนอรายใดมีคณสมบัติไม่ถกต้องตามข้อ๒หรือยืนหลัก์านการยืนข้อ 

;U ~ ~U c~3 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นฃ้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไ:~1ครบถ้วน หรื หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื'อนไขที่เใ,1ศบาลกำหนดไว~นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผ้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

บ 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาฝอนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔ เทศบาลสงวนสิท์เม่พิจารณาข้อเสนอของผ้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฝอนผันในกรณีดัง 

บ 

ต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอก่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไข~กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืนข้อเสนอรายอืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมี 

สิทธิทีิ่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเสนอ 

ทั ง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราซการ 

เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาฺลเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้~งาน ไม่ว่าจะเป็น 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัด่เลือกหรือไม่ก็ตาม หๅกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใซ้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

เทศบาลจะให้ผ้ื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลัก~lนที่ทำให้เชื่อได้ว่าผ้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 

~J d3 ~J 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฬงได้ เทศบาล มี สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 

ร บัราคาของ~นข้อเสนอรายนั้น ทั ง้ ทั ง้นี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก 

เทศบาล 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญณูา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 

ร ว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 

เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีไนการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ 

เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรั~จัดซื้อจัดจ้างจากผ้ประกอบการ sMEs ด งักล่าว โดยจัดเรียง 

da ~U 

ลำด บั่ ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs ซึง่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ที จ่ะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผ้ประกอบการ SMEs 

~ 

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัณูชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 

ส ญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 

จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็น~ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัณูชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 
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ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญณูาจ้างตามแบบสัญญา ด งัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือ/ิ~ข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 

ส ญัญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ่ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว~นขณะทำ 

สั
ญญาโดยใช้หลักประกัน่อย่างหนึ่งอย่างใด ด งัต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเช็นสั่งจ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่~เช็คหรือดราฟท์ 

นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทื่~นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ ว นัทิาการ 

๖.๓ หใังสือคํ้าประกัน่ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกัน่อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม~ญชีกลางกำหนด 

๖.๔ หนังสือคํ้าประกัน่ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให~ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน่ของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

0./ ~~·/ ' '~U '1 

๖.๕ พนธบตรร~บาลเทย 
.::/:i 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ ว นันับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างฺซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จิานวน ๑ งวด ด งันี้ 

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

==, รว,, . ะ ๐ =~~ , ,v ~ :, .=~ ~ 

เรยบรอยตามสญญา รวมทงทาสถานทกอสรางเหสะอาดเรยบรอย 

๘. อ ตัราี่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ด งันี้ 

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนิางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก 

เทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๙. การรับประันความชำรุดบกพร่อง 

ผ้ชูนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ด งัระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชิารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย 

กว่า ๒ี น บัถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก~ให~การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ 

ว นั น บัถัดจากวํน่ที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวน~ทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ ๆ 
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๑๐.๑ 
เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้ง้ได้มาจากเงิใเงบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญณูาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี <v~.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของนั้นต้องน°าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิ~ติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณิชยนาวี ด งันี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน๗ 

ว นั น บัตั้งแต่~น่ที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จ ดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใซ่เรือ 

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผ้รู บัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัณูญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวิฺนข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกัน่การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคิ้า 

ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ทิ ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร สดภาครั~ 
<, 

<่ 

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก~ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัณูญาหรือข้อตกลง 

จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำว นิิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิท~ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผ้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 

V 

ร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้ 

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใ~ช้ในการจัด่จ้างหรือได้รับจัดสรรแตไม่เพียง 

พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มี การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัด่เลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

ก บัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้~ ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบ 
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ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) 
กรณีอื่นในท°านองเดียวกับ(๑)(๒)หรือ(๓)ตามที่กิาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร สดุภาครัฐ 

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใชไนกรณีที ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท~กับสัณูณูาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะ~~มนตรี 

เมื่อวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหปังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวัน่ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับ่ทีกำหนดไ~นวันแล้วเสร็จตาม~กำหนดไวไน 

ส ณัูญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผ้ยูีนข้อเสนอ~ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิ~ติ 

ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญณูาของผู้ยีนข้อเสนอท~ด้รับการคัด่เลือก 

ใ,ห'เป็นผู้รับจ้างเพีอนำมาประเมินผลการปฏิบ~งานของผู้ประกอบการ 

ทัง้นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทิ่ได้ฯบกๅรคํด่เลือกไม่ฝานเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับ่กๅรยื่. ..ษฺ~เสนอหรือ 

ทำส ญัญากับ่เทศบาล ไว้ชั่วคราว 

เทศับาลตำบลเ~ม~งพาน 

.. 
๑๙ ก นัยาย่น ๒ 

+--
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