
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน 

~อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงช่อมเ~มถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีต 

หลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรุงช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีต 

หลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ความหนา ๐.๑๕ เมตร ~~ทีไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร (ราย 

ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรงช่อมแชมถนน 

, 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ความหนา ๐.๑๕ เมตร พี น้ที่ไม่ 

น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน) ด ว้ยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e_bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๔,๖๒๗.๖๐ 

บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 

ผ้ยูีนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อย่ระหว่างเลิกกิจการ 

ข 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยีนข้อเสนอหรือทำสัญญากับ่หน่วยงานของรัฐไ~คราว 

เนีองจากเป็นผู้ท่~ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชีอไวไนบัญชีรายชีอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชีอให้เป็นผู้~งานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณส:~rบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓,. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรัใ~จ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยีนข้อเสนอราคารายอีนทีเข้ายีนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเมือง 

พาน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้เด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยีนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเช่นว่~ น น 

๑๐. ผ้ยูีนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

น้อยกว่า ๔๒๖,๑๕๐.๐๐ บาท (สี๋แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ 
 '~ 

1 
~~ 

´~ ~ 

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขต 

เทศบาลตำบลเมืองพาน 
เพี่อปรับปรุงช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขต 

เทศบาลตำบลเมืองพาน ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื น้~ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ 

แปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน) 

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเมืองพาน 

ลงวันที่ _9๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ 

เทศบาลตำบลเมืองพาน ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า ''เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน 

ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื น้ที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมือง 

พาน) ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จ งัหวัดเชียงราย ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี 

ข อ้แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนด' เนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ ส ญัญาจ้างก่อสร้าง 

๑.๔ 
แบบหนังสือคํะาประกัน 

(๑) 
หลักประกัน่สัณูญา 

๑.๕ สู
ตรการปรับราคา 

๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผ้ทูี ม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๓/ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวไนระบบจัดชื้อัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บ ณัูชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บ ณัูชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๘ ขอบเขตของงาน 

๑.๙ แผนการ์~ดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 ฯลฯ 

๒. คุณสมบัติของผู้~นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับ่การยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผู้<ตไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศeของกรม~ณูชีกลาง 

๒.๕ 
ไม่เป็นบุคคลซีงถูกระบุชีอไวไนปัญชีรายชีอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชีอให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ณูชีกลาง ซึง่รวมสงนิติบุคคลทีผู้~งานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคส นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อ่ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๓, เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยีนข้อเสนอรายอีนทีเข้ายีนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล 

ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอํน่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผูฯ บเอก~ท~หรือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอก~ท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๒๖,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหก~นหนี่งร้อยใ,~สิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเป็นคู่ 

ส ญัญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลเชื่อถือ 

๒.๑๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต อ้งมีคุณสม~ติ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 

หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีทีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนีงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 

ค า้นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค่าทียีนข้อเสนอ 

สิาหรับข้อตกลงฯ ทีไ่มได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้า 

ทกรายจะต้องมีคุณสมบัติครใJถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวไนเอกสารเชิณูชวน 

๒.๑๒ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรม~ญ~กลาง 

๓. หลักฐานการยีนข้อเสนอ 

ผ้ยูื่
นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยีนมาพร้อมกับการเสนอราคาทา่ ดชื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเอํจ็กทรอนิก'~~ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ~ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป~ร 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห า้งหุ้นส่วนสามัณูหรือห้า~ นส่วนจำกัด่ ให้ยีนสำเนาหปังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บ ณัูชีรายชีอหุ้นส่วนผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
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(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยีนสำเนาหนังลิ/อรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บ ญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และ~ญชีถื้อหุ้นราย 

ใหณู่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยีนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที~ใช่นิติบุคคล ให้ยีน 

สำเนาบัตรประจำตํว่ประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา~ตรประจำัว 

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถกต้อง 

บ 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยีนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

ส ญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุ~น (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) 
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 

(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

(๔.๓) สิาเนาบัตรประจำตัว่ประชาชน 

(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน 

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ า้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม~ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้า~ ณูชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให่~ดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัณูชีเอกสารส่วน งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ สวนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปใ~' 

(๑) ในกรณีทีผู้ยีนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอีนกระทำการแทนให้แนบห~งสีอมอบ 

อำนาจชึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หาก 

ผ้รู บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็น~บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสิาเนาถูกต้อง 

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

(ถ้ามี) 

(๔) บ ญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทั้
งหมดท~ด้ยีนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ า้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยีนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม ญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ณูชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัณูชีเอกสารส่วนที่ ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF F~le (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
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๔.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิ
เล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวไนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์~'โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 

ข อ้ความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งหลักฐานแสดงัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ 
ให้ผู้ยีนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อส้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทัง้นี้ รๅคๅรวมทีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัว่หนังสือ ถ า้ตัวเลขและตัวิ่ห~ง~อไม่ตรงกัน่ ให้ถือัวห~ง~อเป็น 

สำค ญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นชึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอีน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ ว นั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผ้ยูีนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา~ได้ 

๔.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ ว นั ~บ 

ถ ดัจากวัน่ลงนามในสัณูญาจ้างหรือจากวันท่~ด้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผ้ยูีนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยีนข้อเสนอตามเงีอนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอ~กส์ 

๔.๕ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกสไนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมีอพ้นกำหนดเวลายีนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยีนข้อเสนอและ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความคร วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fiie ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (upioad) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยีนข้อเสนอแต่ละรายว่า 
เป็นผู้ยีนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยีนข้อเสนอรายอีนตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายใดกระทำการอัน่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชีอว่ามีการกระทำอัน่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด่รายชีอ 

ผ้ยูีนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยีนข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยีนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้~งาน 
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เว่'นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิ
ใช่เป็นผู~เริ่มใ~มีการกระทำดังกล่าวและไดไห้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล 

๔.๘ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ด งันี้ 

(๑) ปฏิป๋'ติตามเงีอนไขทีระบุ~นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) 
ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอีนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด 

(๔) ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมได้ 

(๕) ผ้ยูีนข้อเสนอต้องศึกษาและทิาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัณูชีกลางทีแสดงไวไนเว็บไชต์ www.gprocurement.go.th 

๔.๙ ผ้ยูื่
นข้อเสนอทีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัด่ทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

และแผนการ์เช้เหล็กทีผลิตภายในประเทศ โดยยีนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕. หลักเกณฑ์และ~ทธิในการพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณา 

ต ดัสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยีนข้อเสนอ 

กรณนีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผ้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก 

ข 

ราคารวม 

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสม~ติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยีนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยีนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฦพาะของพัสดุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว~นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างนั้น ไม่มีผล'vlาให้เกิดการได้เปรียบเ~ยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาฝอนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔ เทศบาลสงวนสิท์เม่พิจารณาข้อเสนอของผ้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฝอน~นในกรณีดัง 

จ., 

ต่อไปนี้ 

(๑) 
ไม่ปรากฏชีอ~ยีนข้อเสนอรายนั้นในบัณูชีรายชีอผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง~ย 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงีอนไขทีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสำคัณู่ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยีนข้อเสนอรายอีน 
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๕.๕ ในการตัด่สินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มี สิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมี 

ส ทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรๅคๅ หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖ เทศบาลทรงไซี้ง~ทธิทีจะไม่รับราคาตำสุด หรือราคาหนีงราคาใด หรือราคาทีเสนอ 

ทั ง้หมดก~ด้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฦพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ เพีอประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาดผู้ยีนข้อเสนอจะเรียกร้องค่า~าย หรือค่าเสยหายใดๆ ~ได้ 

รวมทั้ง 
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้~งาน ไม่ว่าจะเป็น 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอท่~ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หๅกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชีอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีทีผู้ยีนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสๆด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

เทศบาล 
จะให้ผู้ยีนข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีทำให้เชีอได้ว่าผู้ยีนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฬงได้ เทศบาล มีสิทธิทีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 

ร บัราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรา่ น ทั~้ 'ยืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก 

เทศบาล 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัณูณูา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่~ด้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 

ร ว่มกัน หรือมีส่วนได้เสยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 

เสนอรายอีน หรือเจ้าหน้าท่ฯฺ่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น์เดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอชี่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของ~นข้อ 

เสนอรายอีนทฯฺ่ม่เกินร้อยละ ๑๐ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ sMEs ด งักล่าวโดยจัดเรียง 

ลำด บั่ผ้ยูีนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs ชึง่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยีนข้อเสนอรายอีนไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ที จ่ะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้~ทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

ทั ง้นี้ ้ประกอบการ sMEs ที จ่ะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเ~นสัญณูา 

สะสม ตามปีปฏิทินรวมกับราคาทีเสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดทีขึ้นทะเบียนไว้ 

ก บั สสว. 

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอ~งมิใช่ผู้ประกอบการ sM sMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาติ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 

ส ญัชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชื้อหรือจัด่ 

จ้
างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัณูชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผ้ยูีนข้อเสนอทีเป็นกิจการร่วมค้าทีจะได้~ทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการทีเป็นบุคคลธรรมดาทีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัณูญาจ้างตามแบบสัณูญา ด งัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนัง~่อกับเทศบาล ภาย ภายใน ๗ ว นั น บัถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 

ส ญัญาเป็นจำนวน~นเท่ากับ่ร้อยละ 
๕ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไวไนขณะทำ 

ส ณัูญาโดยใ กประกัน่อย่างหนึ่งอย่างใด ด งัต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่~เช็คหรือดราฟท์ 

นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าท่ฯฺ่นวัน่ทำสัญณูา หรือก่อนวัน เม่เกิน ๓ ว นัทํๅการ 

๖.๓ หนังสือคํ้าประกันฃองธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรม~ณูชีกลางกำหนด 

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให~ามตัวอย่างห~งสอคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๖.๕ พ นัธป๋'ตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ ว นั~บถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ น้จ อผูกพันตามสัญญาจ้ๅงแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่า~ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ด งันี้ 

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑00 ของค่าจ้าง เมื่อ~รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทิาสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อ ตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสอจะกำหนด ด งันี้ 

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้ๅงไปจ้างช่วงให้~นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก 

เทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่'~นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเ~นของงานจ้างช่วงนั้น 

๘.๒ 
กรณีทีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญณูาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 

เป็นรายวันเป็นจิานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซี่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ด งัระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่~อย 

กว่า ๒ปี ่บถัดจากวันที่เทศบาล' ร บัมอบงานโดยต้องรีบจัดการช่อมแซมแก~ห~การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ 

ว นันับถัดจากันทฯฺ่ด้รับแจ้งความชำรดบกพร่อง 

, 

๑๐. ข้อสงวน~ทธิในการยีนข้อเสนอและอีน ๆ 
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๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับง างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฦ~บที่๑) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบ 

ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๐.๒ เมีอเทศบาลไ 
'คัดเลือกผู้ยีนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ' ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้
าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผ้ยูื่
นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ~ติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณิชยนาวี ด งันี้ 

(๑) 
แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

ว นั น บัตั้งแต่วัน่ทีผู้ับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จ ดัการให้สงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี~ทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ นโดยเรืออื่นที~ใช่เรือ 

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุณูาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออีน 

(๓) ในกรณีท=tเม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผ้รู บัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัณูญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนัง~/อ 

ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวไนข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกห~งสือคํ้า 

ประกํน่ การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ทิ ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร~สดุภาครัฐ 

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิท~ทีจะแก้เขเพิ่มเติมเงีอนไข หรื หรือข้อกำหนดในแบบสัณูญาหรือข้อตกลง 

จ า้งเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุต (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบติตามคำวินิจ.วัยของเทศบๅล ค ๅํวินิจฉัยดังกล่ๅวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ 
เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยทีผู้ยีนข้อเสนอจะเรียก 

ร อ้งค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไมใด้ 

(๑) เทศบาลไมได้รับการจัดสรรเงินที่จะใ~ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแตไม่เพียง 

พอที่จะทิาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยีนข้อเสนอ~ภี่ชนะการจัดจ้างหรือท่~ด้รับการคัด่เลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยีนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

ก บัผู้ยีนข้อเสนอรายอีน หรือเจ่าห าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอีนใดในการเสนอราคา 
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(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบ 

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) 
กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ(๑)(๒)หรือ(๓)ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงชึ่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร สดุภาครัฐ 

๑๑. การ บราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใ~นกรณีที่ ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

ตามเงื'อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่~กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสิานักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระับทีกิาหนดไวไนวันแล้วเสร็จตามทีกิาหนดไวไน 

ส ญัญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลไ้ขยายออกไป โดยจะใสู้ตรของทางราชการท~ด้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. มาตรฐานีฝมือช่าง 

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ 

นี แ้ล้ว ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบ~งานก่อสร้างดังกล่าว ผ้เูสนอราคาจะต้องมีและ~ผู้มีวุฒิ~ตรระดับ 

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ร บัรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

๐.๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่า~ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ด งัต่อไปนี้ 

๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศีกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวส. 

๑๒.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี โดย 

เป็นผู้เด้รับอนุณูาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผ้ยูีนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิ~ติ 

ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว~ดยเคร่งครัด 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่~ด้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบ°ติงานของผู้ประกอบการ 

ทัง้นี้ 
หากผู้ยื่นข้อเสนอทีได้รับการคัด่เลือกไม่ฝานเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับ่กๅรยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำส ณัูญากับ่เทศบาล ไว้ชั่วคราว ~ ' 
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