
             
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลการะเกด 

      เรื�อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านการะเกด  รหัสทางหลวง

ท้องถิ�น  นศ 3019  (กม.0+354 ถึง กม.2+410) บ้านถาวร หมู่ที�  4  ตําบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่   

จังหวดันครศรีธรรมราช  ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

----------------------------- 

     ดว้ยเทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประมูล

จา้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สายบา้นการะเกด  รหสัทางหลวงทอ้งถิ�น  นศ 3019  

(กม.0+354 ถึง กม.2+410) บา้นถาวร หมู่ที�  4  ตาํบลการะเกด  ผวิจราจรกวา้ง 5  เมตร  หนา 0.05 เมตร  ระยะทาง2,056  

เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า  10,280  ตารางเมตร  (จากกม.ที�  0 + 354 ถึง กม.2+410)  ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตาํบลการะเกด  พร้อมติดตั�งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จาํนวน  1  ป้าย 

ราคากลางในการประมูลจ้างครั�งนี�เป็นเงิน  4,945,100.- บาท  (-สี� ล้านเก้าแสนสี�หมื�นห้าพันหนึ�งร้อย

บาทถ้วน-) 

ราคางบประมาณในการประมูลจ้างครั�งนี�เป็นเงิน  4,945,100.-  บาท (-สี�ล้านเก้าแสนสี�หมื�นห้าพัน

หนึ�งร้อยบาทถ้วน-)  

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  

   1.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที�ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   2.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและ

ไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

   3.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื�น 

และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

   4. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาล

ไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

   5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกวา่  2,472,550.-  บาท  และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�

เทศบาลตาํบลการะเกดเชื�อถือ 

   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
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   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง

ที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

   8. คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

   กาํหนดดูสถานที�ก่อสร้างในวนัที�  31  สิงหาคม  2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานกังานเทศบาลตาํบล

การะเกด  และกาํหนดรับฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพิ�มเติมในวนัที� 31  สิงหาคม  2560 ตั�งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป  

(หากไม่มาดูสถานที�ตามกาํหนดให้ถือวา่ผูซื้�อแบบและรายการไดท้ราบสถานที�ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดี

แลว้ หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทาํงาน จะนาํมาเป็นขอ้อา้งใหพ้น้ผดิต่อเทศบาลตาํบลการะเกดไม่ได)้ 

   กาํหนดยื�นซองประมูล  ในวนัที�  8  กนัยายน  2560  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง  15.00 น.  ณ  ศูนย์

รวมขอ้มูลข่างสารการซื�อการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ  (เชียรใหญ่)  และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิ

ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที�  2  ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 น. 

กาํหนดใหเ้สนอราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที�  6   ตุลาคม  2560   เวลา 13.00  น. -13.30 น. 

โดยเทศบาลตาํบลการะเกด จะแจง้รายละเอียดเพิ�มเติมใหท้ราบในวนัอบรมวธีิการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซื�อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000  บาท (สามพนับาทถว้น)  ไดที้�กองคลงั  

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหว่างวนัที� 22-31  สิงหาคม  2560  และดู

รายละเอียดไดใ้นเวบ็ไซต ์   www.Karaked.go.th   ของเทศบาลตาํบลการะเกด  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

0-7545-0552  ในวนัและเวลาราชการ 

 

   ประกาศ ณ วนัที�  22   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

       

        (นายอภิเชฐ   พรัดชู) 

                     นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที�       /2560 

การจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านการะเกด  หมู่ที�  4  บ้านถาวร  

 ตําบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จังหวดันครศรีธรรมราช   

ตามประกาศเทศบาลตําบลการะเกด  ลงวนัที�   22  สิงหาคม   2560 

---------------------------------- 

   เทศบาลตาํบลการะเกด        มีความประสงค์จะประมูลจา้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สายบา้นการะเกด  รหสัทางหลวงทอ้งถิ�น  นศ 3019  (กม.0+354 ถึง กม.2+410) บา้นถาวร หมู่ที�  

4  ตาํบลการะเกด  ผิวจราจรกวา้ง 5  เมตร  หนา 0.05 เมตร  ระยะทาง2,056  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า  10,280  

ตารางเมตร  (จากกม.ที�  0 + 354 ถึง กม.2+410)  ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด  พร้อมติดตั�งป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จาํนวน  1  ป้าย  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

  ณ   หมู่ที�  4   ตําบลการะเกด   อําเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช     ราคากลาง เป็นเงิน 

4,945,100.-บาท (-สี�ล้านเก้าแสนสี�หมื�นห้าพันหนึ�งร้อยบาทถ้วน)  ราคางบประมาณ  4,945,100.-บาท  (-สี� ล้านเก้าแสน

สี�หมื�นห้าพนัหนึ�งร้อยบาทถ้วน-)  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�   

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

        1.1  แบบรูปและรายการละเอียด              

        1.2  แบบใบยื�นขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      1.3  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

   1.4  หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

        1.5  แบบสัญญาจา้ง                

1.6  แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

     (1)  หลกัประกนัซอง                

     (2)  หลกัประกนัสัญญา                

        1.7  บทนิยาม                 

(1) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

      1.8  แบบบญัชีเอกสาร 

       (1)  บญัชีเอกสารส่วนที�  1             

       (2)  บญัชีเอกสารส่วนที� 2            

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

       2.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที�ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

       2.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ

และไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 
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        2.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 

และ / หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.7  

       2.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม ่

ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

         2.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 2,472,550.-บาท (-สองล้านสี�แสนเจ็ดหมื�นสองพันห้าร้อย 

ห้าสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที�เทศบาลตาํบลการะเกดเชื�อถือ   

      2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

      2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

       2.8 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่า 

ไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น  2 ส่วน คือ  

3.1  ส่วนที� 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

                               (1)   ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

             (ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน จาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

            (2)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื�น

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

            (3)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 

ใหย้ื�นสาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื�นเอกสาร

ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ (1) 
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            (4)  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

            (5)  บญัชีเอกสารส่วนที� 1 ทั�งหมด ที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ 1.8 (1) 

       3.2  ส่วนที� 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

            (1)  หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้ง 

ลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

            (2)  หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 

             (3)  หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 

            (4)  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (5)  บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 

   (6)  แบบใบยื�นขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   (7)  บญัชีเอกสารส่วนที� 2 ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ 1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 

      4.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์และหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี� โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ�น 

และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั�งลงลายมือชื�อของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 

      4.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

      4.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย 

โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนเสนอไว ้และจะ

ถอนการเสนอราคามิได ้

      4.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที�จะจา้งให้แลว้เสร็จไม่

เกิน   90  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลตาํบลการะเกดใหเ้ริ�มทาํงาน 

       4.5 ก่อนยื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประมูลจา้งทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอ

ตามเงื�อนไขในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

       4.6 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งยื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที้�หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจา้งตามเอกสาร

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที�        /2560”   ยื�นต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูล  ตามโครงการ                  

ในวันที�   8  กันยายน  2560  ระหว่างเวลา  08.30น. ถึง  15.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อหรือการจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอาํเภอ  (เชียรใหญ่) 

  เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดย

เด็ดขาด 
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   คณะกรรมการดาํเนินการประมูล  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่

ละรายวา่เป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอรายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.7 (1)  ณ  วนัประกาศ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ผูป้ระสงค์

จะเสนอราคารับทราบแลว้ 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�นออก

จากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และเทศบาลตาํบลการะเกด   จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ

เสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน 

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผ่านการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง ผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคากบัผูใ้ห้บริการอิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�

กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม     อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน  3 

วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการดาํเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจงัหวดัให้ถือเป็น

ที�สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้ง จนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�กาํหนดไว ้คณะกรรมการ

ดาํเนินการประมูลจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื�อสารกบั

บุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั�นตอนที�คา้งอยูภ่ายในเวลาของ

การเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั              

เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการประมูลเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่ายหรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจ

แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและ

สถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 

  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลสงวนสิทธิ� ในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ  ระหว่างการประกวด

ราคาฯ เพื�อใหก้ารประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

       4.7 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั 

ดงันี�  

   (1)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวนั เวลา 

สถานที� ที�ทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้สนอราคาจะได้รับเลขประจาํตัว (User ID)                      

และรหสัผา่น (Password) เมื�อผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั เงื�อนไข และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 
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   (2)  ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ที�ไดย้ื�นมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(3)  ราคาเริ�มตน้ของการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเริ�มตน้ที�  

4,945,100.-  บาท (-สี�ล้านเก้าแสนสี�หมื�นห้าพนัหนึ�งร้อยบาทถ้วน-)   

(4) ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถา้มี) รวม 

ค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (5)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง LOG IN เขา้สู่ระบบ 

   (6)  ผูมี้สิทธิเสนอราคา ที� LOG IN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาที�เสนอในการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ�ากว่าราคาเริ� มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั�นตํ�า 

(Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ 9,000 บาท จากราคาเริ�มตน้ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั� งถดั ๆ ไป 

ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่นอ้ยกวา่  9,000 บาท จากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้  

   (7) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประมูลเสร็จสิ�นแลว้ 

จะตอ้งยนืยนัราคาต่อใหผู้บ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 

   (8) ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะราคา ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี�  

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา  

    (9)  การประมูลใชแ้บบปิดราคา 

                       (10) ผูค้า้จะเสนอราคาที�ใดก็ได ้ยกเวน้ สาํนกังานของตลาดกลาง 

                       (11) กรณีราคาตํ�าสุดเท่ากนัหลายราย ผูที้�เสนอราคาก่อนเป็นผูช้นะการประมูล 

                            (12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 

5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผูค้า้ (ซ่อนสัญลกัษณ์คอ้น) 

        5.  หลกัประกนัซอง 

           ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอด้านเทคนิค 

จาํนวนเงิน 247,255.-บาท (-สองแสนสี�หมื�นเจ็ดพนัสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมี

ระยะเวลาการคํ� าประกันตั� งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคาโดย

หลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

       5.1  เงินสด 

       5.2  เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่เทศบาลตาํบลการะเกด   โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นซองเอกสาร

ทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

       5.3  หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 (1) 

       5.4  หนังสือคํ� าประกันของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งได้

แจง้เวยีนชื�อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุไวใ้นขอ้ 1.6 (1) 
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                  5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

              หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  เทศบาลตาํบลการะเกด จะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ� า

ประกนัภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�คดัเลือกไว้

ซึ� งเสนอราคาตํ�าสุด  จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้  

 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ย 

กรณีผูเ้สนอราคาใชห้ลกัประกนัซองเป็นหนงัสือคํ�าประกนั หลกัประกนัดงักล่าวจะตอ้งมีผล

ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�  วนัที�ยื�นหลกัประกนัซอง  จนถึงวนัที�ครบภาระผกูพนั   เทศบาลตาํบลการะเกด    มีหลกัเกณฑ์การ

ยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาในกรณีดงัต่อไปนี�  (ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  ด่วนมาก 

ที� มท.0808.ว/ว.1994   ลงวนัที� 30 กนัยายน 2553) 

     ผูค้า้ที�ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสัญญาใหย้ดึหลกัประกนัซองของผูค้า้ในอตัราร้อย

ละ 5 ของราคาที�จดัหา เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี�  ใหย้ดึหลกัประกนัซองในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาที�จดัหา 

1) ผูค้า้ที�ยื�นเอกสารปลอม 

2) ผูค้า้ที�เสนอราคาผิด เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิัยหรือโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขที� 

ตลาดกลางกาํหนด เพื�อแจง้ความประสงคแ์ละระบุราคาที�เสนอแลว้ส่งแบบฟอร์มยนืยนัการประมูลผา่นโทรสาร  

3)  ผูค้า้ที�มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี�ยงหรือขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง 

เป็นธรรมผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 

4) ผูค้า้ที�ไม่ Log in เขา้สู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เวน้แต่จะเป็นเหตุสุดวสิัย 

และไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

5) ผูค้า้ที�ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากบัหรือสูงกวา่ราคาเริ�มตน้การประมูล 

6) ผูค้า้ที�ไม่ยนืยนัราคาสุดทา้ยซึ� งตอ้งตรงกบัราคาประมูลครั� งสุดทา้ย 

  6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

       6.1 ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี�  เทศบาลตาํบลการะเกด      จะพิจารณาตดัสิน

ดว้ย ราคารวม   

       6.2 หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื�นหลกัฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ 

คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอรายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที�มิใช่

สาระสาํคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาํบลการะเกด   เท่านั�น  

       6.3 เทศบาลตาํบลการะเกด   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดยไม่มีการ

ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�  

               (1)  ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตาํบลการะเกด 

                   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 
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       6.4 ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญาคณะกรรมการ

ดาํเนินการประมูล หรือเทศบาลตาํบลการะเกด    มีสิทธิให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ชี� แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได ้เทศบาลตาํบลการะเกดมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํ

สัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

       6.5  เทศบาลตาํบลการะเกด    ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือ

ราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใดหรือ

อาจจะยกเลิกการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี� เพื�อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของเทศบาลตาํบลการะเกดเป็นเด็ดขาด   ผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั�งเทศบาลตาํบลการะเกด จะพิจารณายกเลิก

การประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�

ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอนั

เป็นเทจ็หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

   ในกรณีที�ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้่า ไม่อาจ

ดาํเนินงานตามสัญญาได ้  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลหรือเทศบาลตาํบลการะเกด  จะให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาราย

นั�นชี� แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํให้เชื�อได้ว่าผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประมูลจา้งด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํชี� แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้เทศบาลตาํบลการะเกด มีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูมี้

สิทธิเสนอราคารายนั�น 

       6.6  ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า                   

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย

อื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วนั

ประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั

ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  เทศบาลตาํบลการะเกด  มีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูมี้สิทธิเสนอราคาดังกล่าว                     

และเทศบาลตาํบลการะเกดจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

  7.  การทาํสัญญาจ้าง 

       ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญา     

ดงัระบุในขอ้ 1.5 กบัเทศบาลตาํบลการะเกด ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา

เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาค่าจา้งที�ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลตาํบลการะเกด   

ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

        7.1 เงินสด 

        7.2 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่เทศบาลตาํบลการะเกด โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญาหรือก่อน

หนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

        7.3 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 

(2) 
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        7.4 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินลงทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งได้

แจง้ชื�อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 

7.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี�จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�คู่สัญญาพน้จากขอ้

ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

     เทศบาลตาํบลการะเกด    จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น      3     งวด ดงันี�   

     งวดที�  1 เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ    30         ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 

- ถางป่าและขดุตอ 

- งานเกลี�ยแต่งและบดอดัทางเดิม 

- งานชั�นรองพื�นทางลูกรังและงานชั�นทางหินคลุกเกลี�ยและบดอดัแน่น    

- งานป้ายโครงการ   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน      30 วนั 

    งวดที�  2  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  30  ของค่าจา้ง  เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 

- งานเกลี�ยแต่งและบดอดัพื�นทางลูกรัง  จาํนวน 514 ลบ.ม.  บดอดัชั�นหินคลุก  

จาํนวน 514  ลบ.ม. 

- ผลทดสอบชั�นพื�นทางลูกรัง,หินคลุก  งานลาดยาง  Primec  Coat  ใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน  30  วนั 

     งวดสุดท้าย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ     40          ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 

- งานปูผวิ Asphaltic  Concrat 

- งานส่งผลทดสอบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

- งานตีเส้น 

- งานเครื�องหมายจราจร 

แล้วเสร็จทุกประการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วนั   ทั�งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั�งทาํความสะอาดบริเวณสถานที�ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย  

   9.  อตัราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

   10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

         ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสัญญาจา้ง

ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานที�จา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลา     

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัถดัจากวนัที�เทศบาลตาํบลการะเกดไดรั้บมอบงาน   โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้

ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
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  11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ  

           11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั� งนี�  ได้มาจาก เงินที�ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                    

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   การลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือได ้ ต่อเมื�อพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ.2561  มีผลบงัคบัใชแ้ละกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นแจง้ใบอนุมติัเงินประจาํงวด  แลว้เท่านั�น  

สําหรับกรณีที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  อปท.สามารถยกเลิกการจดัซื�อจดัจา้งได ้ (การลงนามในสัญญาจะ

กระทาํได้กต่็อเมื�อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีงบประมาณเพยีงพอ) 

   11.2 เมื�อเทศบาลตาํบลการะเกด ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด ให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง

จา้งตามการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของมา เพื�องานจา้งดงักล่าวเขา้มา

จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ� งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรือซื�อของจากต่างประเทศ  เวน้แต่

เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้

(2) จดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิ 

เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย   เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การพาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย  ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรือ

อื�น  หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น  

                       (3)  ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ  (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย

การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

11.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลตาํบลการะเกดแลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือก

ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.7 (4) 

(5) (6) และ (7) มิฉะนั�น เทศบาลตาํบลการะเกดจะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที�จดัหาทนัที และ

อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

11.4 ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ� งเทศบาลตาํบลการะเกดได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทาํสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 เทศบาลตาํบลการะเกดจะริบหลกัประกนัซอง หรือ

เรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะ

พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

   11.5 เทศบาลตาํบลการะเกด    สงวนสิทธิ� ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข   หรือขอ้กาํหนดใน

แบบสัญญา ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกัอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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12.   มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื�อเทศบาลตาํบลการะเกด   ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและได ้ตกลง

จา้งก่อสร้างตามประกาศนี� แลว้ ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูมี้สิทธิเสนอ

ราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. 

ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที� ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการไดใ้นอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 

ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี�  

                      12.1   ปวส. ช่างก่อสร้าง  

                       12.2   ………………………………. 

13.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

            เทศบาลตาํบลการะเกด 

 

 

 

 

       วนัที�   22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


