ประกาศเทศบาลตําบลการะเกด
เรือง ประมูลจ้ างโครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้ านการะเกด รหัสทางหลวง
ท้ องถิน นศ 3019 (กม.0+354 ถึง กม.2+410) บ้ านถาวร หมู่ที 4 ตําบลการะเกด อําเภอเชี ยรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------ด้วยเทศบาลตําบลการะเกด อําเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความประสงค์จะประมูล
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สายบ้านการะเกด รหัสทางหลวงท้องถิน นศ 3019
(กม.0+354 ถึง กม.2+410) บ้านถาวร หมู่ที 4 ตําบลการะเกด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง2,056
เมตร หรื อมีพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 10,280 ตารางเมตร (จากกม.ที 0 + 354 ถึ ง กม.2+410) ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลการะเกด พร้อมติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้ าย
ราคากลางในการประมูลจ้ างครั งนีเป็ นเงิน 4,945,100.- บาท (-สี ล้ านเก้ าแสนสี หมืนห้ าพันหนึงร้ อย
บาทถ้ วน-)
ราคางบประมาณในการประมูลจ้ างครั งนีเป็ นเงิน 4,945,100.- บาท (-สี ล้ านเก้ าแสนสี หมืนห้ าพัน
หนึงร้ อยบาทถ้ วน-)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,472,550.- บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วน
ราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานเอกชนที
เทศบาลตําบลการะเกดเชือถือ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

-27. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลาง
ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานทีก่อสร้ างในวันที 31 สิ งหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
การะเกด และกําหนดรับฟั งคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวันที 31 สิ งหาคม 2560 ตังแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
(หากไม่มาดูสถานทีตามกําหนดให้ถือว่าผูซ้ ื อแบบและรายการได้ทราบสถานทีตลอดจนอุปสรรคและปั ญหาต่าง ๆ ดี
แล้ว หากมีอุปสรรคหรื อปั ญหาในเวลาทํางาน จะนํามาเป็ นข้ออ้างให้พน้ ผิดต่อเทศบาลตําบลการะเกดไม่ได้)
กําหนดยืนซองประมูล ในวันที 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึ ง 15.00 น. ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่างสารการซือการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ (เชี ยรใหญ่) และประกาศรายชื อผูม้ ีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
กําหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. -13.30 น.
โดยเทศบาลตําบลการะเกด จะแจ้งรายละเอียดเพิมเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารประมูลในราคาชุ ดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ทีกองคลัง
เทศบาลตํา บลการะเกด อําเภอเชี ยรใหญ่ จัง หวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่า งวันที 22-31 สิ ง หาคม 2560 และดู
รายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.Karaked.go.th ของเทศบาลตําบลการะเกด หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
0-7545-0552 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 22 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2560

(นายอภิเชฐ พรัดชู)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลการะเกด

เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที /2560
การจ้ าง โครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้ านการะเกด หมู่ที 4 บ้ านถาวร
ตําบลการะเกด อําเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตามประกาศเทศบาลตําบลการะเกด ลงวันที 22 สิ งหาคม 2560
---------------------------------เทศบาลตําบลการะเกด มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้ างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สายบ้านการะเกด รหัสทางหลวงท้องถิน นศ 3019 (กม.0+354 ถึง กม.2+410) บ้านถาวร หมู่ที
4 ตําบลการะเกด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง2,056 เมตร หรื อมีพืนทีไม่น้อยกว่า 10,280
ตารางเมตร (จากกม.ที 0 + 354 ถึ ง กม.2+410) ตามแบบแปลนของเทศบาลตํา บลการะเกด พร้ อมติ ดตังป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้ าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ หมู่ ที 4 ตําบลการะเกด อําเภอเชี ยรใหญ่ จั งหวัดนครศรี ธรรมราช ราคากลาง เป็ นเงิน
4,945,100.-บาท (-สี ล้ านเก้ าแสนสี หมืนห้ าพันหนึงร้ อยบาทถ้ วน) ราคางบประมาณ 4,945,100.-บาท (-สี ล้ านเก้ าแสน
สี หมืนห้ าพันหนึงร้ อยบาทถ้ วน-) โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรู ปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
1.4 หนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสื อคําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

-22.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ / หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.7
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กันซึ งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคล และมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดี ยวกันกับงานที
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงิ นไม่นอ้ ยกว่า 2,472,550.-บาท (-สองล้ านสี แสนเจ็ดหมืนสองพันห้ าร้ อย
ห้ าสิ บบาทถ้ วน-) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาเดี ยวโดยตรงกับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตําบลการะเกดเชือถือ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที 1 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชน จํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสาร
ื
ตามทีระบุไว้ในข้อ (1)
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(5) บัญชีเอกสารส่ วนที 1 ทังหมด ทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ 1.8 (1)
3.2 ส่ วนที 2 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) หนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(6) แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่ วนที 2 ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสื อแสดงเงื อนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ นีโดยไม่มีเงื อนไขใดๆ ทังสิ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทังลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนิ นการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่
เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากเทศบาลตําบลการะเกดให้เริ มทํางาน
4.5 ก่อนยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรู ป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอ
ตามเงือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จ่าหน้าซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที
/2560” ยืนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการประมูล ตามโครงการ
ในวันที 8 กันยายน 2560 ระหว่ างเวลา 08.30น. ถึง 15.00 น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื อหรื อการจ้ างของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลระดับอําเภอ (เชี ยรใหญ่ )
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดย
เด็ดขาด
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ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอรายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่าผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล ก่ อนหรื อ ในขณะที มี ก ารเสนอราคาด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ว่า มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ี สิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันออก
จากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และเทศบาลตําบลการะเกด จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ไม่ผ่านการคัดเลื อกเบื องต้น เพราะเหตุ เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผูใ้ ห้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนิ นการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถือเป็ น
ทีสุ ด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล ว่ า กระบวนการเสนอราคาจ้า งด้ ว ยระบบ
อิ เล็กทรอนิ ก ส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนิ นการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ดําเนิ นการประมูลจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผูแ้ ทนผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื อสารกับ
บุคคลอืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขันตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของ
การเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่ายหรื อข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการประมูลจะสังยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานที เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนันทราบ
คณะกรรมการดําเนิ นการประมูลสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี
(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ตามวัน เวลา
สถานที ที ทางราชการกํา หนดอัน จะแจ้ง ให้ ท ราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับ เลขประจํา ตัว (User ID)
และรหัสผ่าน (Password) เมือผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
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อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ มต้นที
4,945,100.- บาท (-สี ล้ านเก้ าแสนสี หมืนห้ าพันหนึงร้ อยบาทถ้ วน-)
(4) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(5) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา ที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอในการ
ประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้องตํากว่า ราคาเริ มต้นในการประมู ล และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา
(Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ 9,000 บาท จากราคาเริ มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครังถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า 9,000 บาท จากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูลเสร็ จสิ นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อให้ผบู ้ ริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีได้รับคัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์ และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทังนี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) การประมูลใช้แบบปิ ดราคา
(10) ผูค้ า้ จะเสนอราคาทีใดก็ได้ ยกเว้น สํานักงานของตลาดกลาง
(11) กรณี ราคาตําสุ ดเท่ากันหลายราย ผูท้ ีเสนอราคาก่อนเป็ นผูช้ นะการประมูล
(12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล
5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผูค้ า้ (ซ่อนสัญลักษณ์คอ้ น)
5. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้ อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จํานวนเงิ น 247,255.-บาท (-สองแสนสี หมื นเจ็ดพันสองร้ อยห้าสิ บห้า บาทถ้วน-) โดยหลัก ประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคําประกันตังแต่ วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้า นเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวันสิ นสุ ดการยืนราคาโดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
5.1 เงินสด
5.2 เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลการะเกด โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองเอกสาร
ทางด้านเทคนิคหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงิ นทุ น หรื อบริ ษทั เงิ นทุ นหลักทรั พย์ ที ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ งได้
แจ้งเวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (1)

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี เทศบาลตําบลการะเกด จะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ าํ
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้
ซึ งเสนอราคาตําสุ ด จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
กรณี ผเู ้ สนอราคาใช้หลักประกันซองเป็ นหนังสื อคําประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผล
ใช้บงั คับตังแต่วนั ที วันทียืนหลักประกันซอง จนถึงวันทีครบภาระผูกพัน เทศบาลตําบลการะเกด มีหลักเกณฑ์การ
ยึดหลักประกันซองของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาในกรณี ดงั ต่อไปนี (ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท.0808.ว/ว.1994 ลงวันที 30 กันยายน 2553)
ผูค้ า้ ทีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาให้ยดึ หลักประกันซองของผูค้ า้ ในอัตราร้อย
ละ 5 ของราคาทีจัดหา เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี ให้ยดึ หลักประกันซองในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาทีจัดหา
1) ผูค้ า้ ทียืนเอกสารปลอม
2) ผูค้ า้ ทีเสนอราคาผิด เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัยหรื อโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที
ตลาดกลางกําหนด เพือแจ้งความประสงค์และระบุราคาทีเสนอแล้วส่ งแบบฟอร์ มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร
3) ผูค้ า้ ทีมีพฤติการณ์สมยอมราคา หรื อหลีกเลียงหรื อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาไม่ลงลายมือชือในแบบยืนยันราคาสุ ดท้าย
4) ผูค้ า้ ทีไม่ Log in เข้าสู่ ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็ นเหตุสุดวิสัย
และได้แจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรื อตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
5) ผูค้ า้ ทีไม่เสนอราคาหรื อเสนอราคาเท่ากับหรื อสู งกว่าราคาเริ มต้นการประมูล
6) ผูค้ า้ ทีไม่ยนื ยันราคาสุ ดท้ายซึ งต้องตรงกับราคาประมูลครังสุ ดท้าย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ นี เทศบาลตําบลการะเกด จะพิจารณาตัดสิ น
ด้วย ราคารวม
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอรายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนที มิ ใช่
สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลการะเกด เท่านัน
6.3 เทศบาลตําบลการะเกด สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตําบลการะเกด
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื อนไขทีกําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน

-76.4 ในการตัดสิ นการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรื อเทศบาลตําบลการะเกด มีสิทธิ ให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอืนใดที เกี ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตําบลการะเกดมี สิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตําบลการะเกด ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อ
ราคาที เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลื อกจ้าง ในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใดหรื อ
อาจจะยกเลิ กการประมู ลจ้า งด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิ จารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของเทศบาลตําบลการะเกดเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทังเทศบาลตําบลการะเกด จะพิจารณายกเลิ ก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที
ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็ นเท็จหรื อใช้ชือบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีเสนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนิ นการประมูลหรื อเทศบาลตําบลการะเกด จะให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาราย
นันชี แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชื อได้ว่าผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาสามารถดําเนิ นงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ เทศบาลตําบลการะเกด มีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาของผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคารายนัน
6.6
ในกรณี ที ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลัง จากการประมู ล จ้า งด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ว่า
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาราย
อื น หรื อเป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ี สิท ธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่า งเป็ นธรรม ตามข้อ 1.7 เทศบาลตําบลการะเกด มี อาํ นาจที จะตัดรายชื อผูม้ ี สิท ธิ เสนอราคาดังกล่า ว
และเทศบาลตําบลการะเกดจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
7. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.5 กับเทศบาลตําบลการะเกด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจํานวนเงิ นเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้า งที ประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ให้เทศบาลตําบลการะเกด
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
7.1 เงินสด
7.2 เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลการะเกด โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อน
หน้านันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ 1.6
(2)

-87.4 หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินลงทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้
แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีคู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
เทศบาลตําบลการะเกด จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 3 งวด ดังนี
งวดที 1 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
- ถางป่ าและขุดตอ
- งานเกลียแต่งและบดอัดทางเดิม
- งานชันรองพืนทางลูกรังและงานชันทางหิ นคลุกเกลียและบดอัดแน่น
- งานป้ ายโครงการ ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
งวดที 2 เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
- งานเกลียแต่งและบดอัดพืนทางลูกรัง จํานวน 514 ลบ.ม. บดอัดชันหิ นคลุก
จํานวน 514 ลบ.ม.
- ผลทดสอบชันพืนทางลูกรัง,หิ นคลุก งานลาดยาง Primec Coat ให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน
งวดสุ ดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 40
ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
- งานปูผวิ Asphaltic Concrat
- งานส่ งผลทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
- งานตีเส้น
- งานเครื องหมายจราจร
แล้วเสร็ จทุ กประการ ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน ทังหมดให้แล้วเสร็ จ
เรี ยบร้อยตามสัญญา พร้อมทังทําความสะอาดบริ เวณสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
9. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชํ ารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทําสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานทีจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันทีเทศบาลตําบลการะเกดได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง

-911. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
11.1 เงิ น ค่า จ้า งสํา หรั บ งานจ้า งครั งนี ได้ม าจาก เงิ นที ได้ รับ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
การลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อได้ ต่อเมือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถินแจ้งใบอนุ มตั ิเงิ นประจํางวด แล้วเท่านัน
สําหรั บกรณี ทีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อปท.สามารถยกเลิ กการจัดซื อจัดจ้างได้ (การลงนามในสั ญญาจะ
กระทําได้ กต็ ่ อเมือมีการตรวจสอบแล้ วว่ ามีงบประมาณเพียงพอ)
11.2 เมือเทศบาลตําบลการะเกด ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมา เพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี
(1) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ
เช่นเดี ยวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชย์นาวีให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื อ
อืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
11.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ งได้ยนเอกสารประกวดราคาด้
ื
วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่อเทศบาลตําบลการะเกดแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือก
ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ 4.7 (4)
(5) (6) และ (7) มิฉะนัน เทศบาลตําบลการะเกดจะริ บหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินทีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
11.4 ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาซึ งเทศบาลตําบลการะเกดได้คดั เลื อกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อ
ข้อตกลงภายในเวลาที ทางราชการกําหนดดังระบุ ไว้ในข้อ 7 เทศบาลตําบลการะเกดจะริ บหลักประกันซอง หรื อ
เรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลตําบลการะเกด สงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงื อนไข หรื อข้อกําหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

-1012. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือเทศบาลตําบลการะเกด ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ ตกลง
จ้างก่อสร้ างตามประกาศนี แล้ว ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิ บตั ิงานก่ อสร้ างดังกล่าว ผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี
12.1 ปวส. ช่างก่อสร้าง
12.2 ……………………………….
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ างผูร้ ับจ้างพึงปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบี ยบได้
กําหนดไว้โดยเคร่ งครัด
เทศบาลตําบลการะเกด

วันที 22 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2560

