ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เรี่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค,ส.ล. Dia ๐.๔0 ม. หร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร
สายซอยแก้วอุดม ชุมชนอุดมสถาพร หมู่ ๕ ตำบลบานเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค-ส.ล. Dia
๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยแก้วอุดม ชุมชนอุดมสถาพร หมู่ ๕ ตำบลบ้านเลื่อม ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางรองงานก่อสร้างในภารประกวดราคาครั้ง'บเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ด. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเล็กกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงาบรองรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏี'ช้ติงานชองผู้ประกอบการดามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแหรใบระบบเครือร่ายสารสนเทศรองกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทั้งงาบแสะได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาบรองหน่วยงาน

รองรัฐในระบบเครือช่วยสารสนเทศรองกรมบัญชีกลวง ซึ่งรวมรงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงาบเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการคำเนินงานในกิจการรองนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษเบะต้องห้ามดามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดไนราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีทรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีสลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอไห้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอินเป็นการขัดชวางการแช่งรันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งไห้สละเอกสิทซ็น.ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาบที่เป็นคู่สัญญาโดธตรงกับหน่วยงานชองรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชื่อถือ

ผู้ยื่บข้อเสนอที่เสนอราคาใบรูปแบบชอง •กิจการร่วมค้า' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่กำV!บดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า’ ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงาบก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาบก่อสร้างชองผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาบ
ก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้.

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้า'!มใด้ขีดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก

รายจะต้อพีคุณสมบ้ตครบถ้วนตามพี่อนไชที่กำหนด!วํในเอทสารประmดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิชิการร่วมค้าเด้มีข้อ

ตกลงระหว่างผู้เช้าร่วมค้าเป็นลายลักษฌ์อักษรกำหนค่ใหํผู้เช้าร่วมค้ารายใดราธหนึ่งเปีนผู้รีบสิดชอบหลักในการเช้า

เสนอราคากับหน่วยงานชองรัฐ และแสดงหลักฐานลังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาหางระบบอัดชื้ออัด
จ้างภาครัฐด้วยอึเล็กหรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างชองผู้เช้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบ

ก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้ฮเสบอใด้
ทั้งบี้'กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่' หมาธความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงหาณีชย์

ดด. ผู้ยื่นช้อเสบอต้องลงทะเบียนในระบบอัดชื้ออัดจ้างภาครัฐด้วยอึเล็กหรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัณุซีกสาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอัดชื้ออัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ei

ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถชอชื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบอัดชื้ออัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านหางธนาคาร ตั้งแต่วับที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวัน
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์ใหลดเอกสารผ่านทางระบบอัดชื้ออัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก

ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สน่ใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ //nongsamrong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๙๓-๐๕๖๑-๖๔ ต่อ ๑๑๖ในวับและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วับที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุหล^รบวออบ)^

ปลัดเทศบาล ปฎิบ้ตหน้าที่

นายกเทศมนตรีพีองหนองสำโรง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถอัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ใบระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ชื้อเอกสารจบถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนำ ค.ส.ส. Dia 0.๔0 ม. พร้อมบ่อทักส็าเรจรูปนละขยายผิวจราจร สายซอยแก้วอุดม

ดามประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ’เทศบาลเมืองหนองสำโรง’ มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยแก้วอุดม ชุมชน

อุดมสลาพร หมู่ ๕ ตำบลบ้านเลื่อม ณ ซอยแก้วอุดม ชุมชนอุดมสถาพร หมู่ ๕ ตำบลบ้านเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคา

อีเลกทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะบ่าและข้อกำหนดดังต่อโปนี้
a.

เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.®

แบบรูปและรายการละเอียด

ด.๒

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้โนระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ด.๓

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ด.๔

แบบหนังสือคํ้าประกัน

(ด) หลักประกันสัญญา
ด.๕

สูตรการปรับราคา

๑.๖

บทนิยาม

(ด) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒)

๑.๗

การขัดชวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ใบระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(ด) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘

ร่างชอบเชตชองงาน (Terms of Reference)

________________ ■เลา________________
๒.

คุณสมบัดชองผู้ยี่นข้อเสนอ
๒.®

มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓

ไม่อ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างคูกระพัการยี่บข้อเสนอหรือหำสัญญากับใฒ่วยงานชองรัฐไว้

๒.๔

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่าน๓ณท์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดดามที่ประกากีเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทกีชองกรมบัญชีกลาง

ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ใบบัญชีรายซึ่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อไห้เป็นผู้ทั้งงาบ

๒.๕

ชองหน่วยงานชองรัฐในระบบเครือจ่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมอึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการชองนิติบุคคลนั้นด้วย

มีคุฌสมบัติแสะไม่มีลักษณะส้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ

๒.๖

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๗

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนธรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง
หนองสำโรง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการชัดขวางการแช่งชันอย่าง

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๔

ไม่เป็นผู้ได้รันเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ชองผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาบก่อสร้างประเภทเดียวกับกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาบที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานชองรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ 'กิจการร่วมค้า' ส้องมีคุเวสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไชที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาโนนาม ‘กิจการร่วมค้า'

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารลนำผลงาบก่อสร้างชองผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เช้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะส้องมีคุณสมบัติครบถ้วนคามเงื่อนไชที่กำหนดไว้ไนเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ใบกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร้บผิดชอบหลักใน

การเข้าเสนอราคาก้บหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาทร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัด
ชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นฮามารธ่ใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผล

งานก่อสร้างจองกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งบี้ •กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดหะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงทาย้ชย์

๒.๑๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง
01.

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาทร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

sn.e

ส่วนที่ a อย่างน้อยด้องรเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)

ใบกรณีผู้ยื่บข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรัชรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ช) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้รื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคฌห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มึอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยี่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มืใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงฉืงการเช้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ชองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินหางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ลือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมก้นในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ชองการเช้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใบ (๑) หรือ (๒} ชองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔)

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนหาณีชย์ (ถ้ามี)
(๔๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF Hie

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารคามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื่อชัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ด ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ด ดังกล่าวใบรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓Jb

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทบให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนชองผู้ม่อบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเห่านั้น
(๒)

สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ใต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดธใม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF Hie
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารดามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใบข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวโนรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.

การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสัน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูก

ต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตบและทำการยืนย้นดัวตบของผู้รื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน

รูปแบบ PDF file (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรธกรายละเอียดการเสนอราคาใบใบเสบอราคาดามแบบเอกสารประกวดราคา

จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ด.๒ ให้ครบล้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงาบ
และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ใบการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพิยงครั้งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ต'พเงื่อนไชที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถัาด้วิเสชและตัวหบังอีอไม่ตรงกัน ให้ถึอตัวหนังฮือเป็นสำคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสํ่นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ้าธทั้งปวงไว้นนัว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยิบราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภารใบกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ดนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับ

ถัดจากวับลงนามใบสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รันหนังฮือแจ้งจาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง ให้เริ่มทำงาน
๔.๔

ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่บข้อเสนอควรตรวจดุร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ชลา

ให้ถี่ถัวนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอสามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔ช๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาชองระบบซัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น!ภณฑ์

เมื่อท้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดชาด
๔.๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็บผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบล้วน ลุกต้อง
และชัดเจนชองเอกสาร PDF Fite ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วซึงส่งข้อมูล (Upload) เพิ่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก'เทศบาลเมืองหนองสำโรง ผ่านหางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ธร๗

ค{นะกรรมการพิจารณาดลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติชองผู้ยื่นข้อเสนอแต่สะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ฉีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖

(๑) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่พีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้'ยื่นข้อเสนอราธอื่น คณะ
กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการรันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการ•ใ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ จะดัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่บข้อเสนอดัง
กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น มีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้รกๆรก

ระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง

๔.๘

ผู้ยื่นชัอเสนอชีะต้องปฎิบีติ ดังนี้

(ด)

ปฎิบ้ติตามเงื่อนไซิที่ระบุไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาชีมูลค่าเพิ่ม และภาชีอื่นๆ (ล้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวับเวลาที่กำหนด
(๔)

ผู้ยื่นช้อเสบอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมได้

(๕)

ผู้ยื่นชัอเสบอต้องศึกษ'ไและทำความพำใจใบระบบแสรวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซิด์ www.gprocurementgo.th

๕.

หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นชัอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒

การพิจารณาผู้ซินะการยื่นช้อเสบอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาใบการพิจารณาผู้ซิบะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ซะ

พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายโดมีคุณสมบติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รันพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยี่บข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉทาะ‘ยองทัสดุที่จะจ้างไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแดกต่างไปจากเงื่อนไช
ที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง กำหนดไว้ใบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใซิ'สาระสำคัญ

และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการช อาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔

เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิท&ใม่พิจารณาข้อเสนอซิอ'งผู้ยื่นข้อ!สนอโดยไม่มีการ

ผ่อนผัน ในกรณีตังต่อไปนี้
(๑)

ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นใบบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง
(๒)

ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสบอใบการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๓)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนใซิหี่กำหนดใบเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสือเปรียบเฟ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕

ใบการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองหนองสำโรงมีสิทธิที่จะไม่ร้บข้อเสบอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาที่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็,ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือชนาด หรือเอพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เ.ดย่ไม่พิจารณารีดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ชอง

ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถีอว่าการตัดสินชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง เป็นเด็ดจาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า

ใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จรพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็สาม หากมีเหดุที่เชื่อถีอได้
ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารดันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทบ เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาสหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาบ

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาพลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล
เมืองหนองสำโรง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอบั้นชี้แจงนละแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นที่รับ■ดึงได้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาฃองผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น ทั้งนี้ผูยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า
เสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองหนองสำโรง
๕.๗

ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลเมืองหนองสำโรง อารีประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีพลประโยชน์ร่วมกับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดชวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดใบการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาจ้างก่อฝ็ร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รีะด้องทำสัญญาจ้างดามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.รท หรือ

ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ภารใน ๗ วับนับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งและรีะต้องวางหลักประกับ
สัญญาเป็นจำนวนเงินเห่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ยึดถือไร้ในชณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.®

เงินสด

๖.๒

เช็คหรือดราห่ห์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฬทํลง'รับที่ที่ไข้เช็คหรือดราฟทํ

บั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันบั้นไม่น่าน ๓ วันทำการ
๖.๓

หนังสึอคํ้าประกันชองธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔

หนังสือคํ้าประกันชองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้หราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกับชอง

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.

ค่าจ้างและการจำธเงิน

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภา,รมูลค่าเพื่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้

จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกผฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จ้านวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาบทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยสามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะราดเรียบร้อย
๘.

อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนค ดังนี้

๘.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่บทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการชิาชินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ ชองวงเงินชรงงาน

จ้างช่วงนั้น
กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติชิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

๘.๒

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ชองราคางาบจ้าง

๙.

การรับประกันความชำรุดบกหร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุใบข้อ ๑.๓ หรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกทร่รงชองงานจ้างที่เกิดชื้นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๒ นิ นับถัดจากวับที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้รับมอบงาน โดยต้ธงรีบจัดการซ่อมแซมแล้ไชให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภาอใบ ๑๕ วับ นับถัดจากวัพึได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
a๐.

ข้อสงวนสิทธิในการชื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.®

เงินค่าจ้างสำหรับงาบจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำนิ พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับอนุมติเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาฆ พ.ศ.๒๕๖๔) การจัด

จ้างในครั้งนี้ จะมีการลงนามใบสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อได้รับโอนเงินจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

กรณีที่ไม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถยกเลิกการจัดหาได้

เมื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คิติเลึอกผู้ชื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้

๑๐.๒

ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องาบจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และชองนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มืเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับชนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยึ่นข้อเสนธซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการทาณีชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งชองดังกล่าวเช้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับทั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อชองจากต่างประเทศ เร้นแต่เป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเร้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งชองดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เร้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

ชี่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกชองลงเรืออื่น หรือเป็นรองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโตยเรือรื่น
(๓)

ในกรณีที่ไม่ปฎิบ้ติตาม (ด) หรือ (๒) ผู้รับจ้างขีะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการหาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอชี่งเทศบาลเมืองหนองสำโรง 'ได้คัดเลือกแล้ว ไมใปทำสัญญาหรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือภายใบเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ใบข้อ ๗ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ

หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกับ การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชติใช้ความเสียหายอื่น
(ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระหรวงการคลังว่าด้วยการจัดชี่อจัดจ้างนละการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ

ด๐.๔ เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิหธิ้ที่จะแก้ไชเที่มเติมเงื่อนไช หรือข้อกำหนดใบนบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นชองสำนักงาบอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความชัดหรือแยงกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎิบิติตามคำวินิจลัยชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง คำวินิจลัยตังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่บข้อ

เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เที่มเติม

๑๐.๖

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โคยที่ผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองหนองสำโรง ไม่ได้

(๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไมได้รับการจิตสรรพินที่รีะใช้ไนการจัดจ้างหรือได้รับ

จัดสรรแต่ไม่เพียงหอที่จะท้าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒)

มีการกระทำที่เช้าลักษผะผู้อื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือช้ติชวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมึองหนองสำโรง
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔)

กรณีอื่นใบทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงชี่งออก

ดามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชี่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ae.

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ใบกรณีที่ ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเที่มซ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณท้ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลึอผู้ประกอบอวชีหงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวับที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ชยายออกไป โดยจะใช้สูตรชองทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕, ๑.๘

©๒.

มาดรฐานติมือช่าง

เมอเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกผู้ยี่นข้รเสนอราย,ใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ติกลงจ้างก่อสร้าง

ดามประกาศนี้แล้ว ผู้ยึ่บข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคึก■ษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการได้ในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑
©๓.

สาจาช่างโยธา

«๒.๒

สาขาช่างก่อสร้าง

การปฏิบัติตามกฎห!ทสนละระเบียข

ใบระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่บข้อเสนอที
เพื่ใ่!ด้รับ
ปการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนตไว้โดธเคร่งครัด

©๔.

การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่

ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้รบจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยึ่นข้อเสนธที่โต้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงบการยื่นข้อเสนอหรือ
ท่าสัญญากับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ไว้ขั่

