ประกาศเทศบาลเมีองหนองสำโรง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงภารก่อสร้างถนน ค-ส.ร- สายซอยหนองฮวก - วัดน้าบ้านล่อน
ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๕ ตำบลบ้านเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย'ซอย
หนองฮวก - วัดป่าบ้านล่อน ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ราคากลางชองงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสับ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บา,ท (เก้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมนิติ ดังต่อไปนี้
ธ1. มืศวามสามารถตามกฎหมาย
te. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาบชองรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณทํการประเมินผลการปฏีบ้สิงาบชองผู้ประกอบภารดามระเบียบที่รัฐนนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง
๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ใบบัญชีรายซึ่อผู้ทั้งงาบและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาบชองหน่วยงาน

ชองรัฐไนระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมนิติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการชัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดใบราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นฃ้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ณ วับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นภารซัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
สรรฆ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เร้นแต่รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิหธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นมสงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาบ

ชองรัฐ หรือหน่วยงาบเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชื่ออึอ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาใบรูปแบบชอง •กิจการร่วมค้า* ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณ์ที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบ้ติครบถ้วนคาม

เงื่อนไชที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสบอราคาไห้เสนอราคาในนาม ’กิจการร่วมค้า’ ส่วนคุณสมนิชิ

ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างชองผู้เช้าร่วมค้ามาใซัแสดงเป็นผลงานก่อสร้าง

ชองกิจการร่วมค้าที่เช้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไชที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแด่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อ
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อัก•ษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราธหนึ่งเป็นผู้รับรดชอบหลักในการเช้า
เสนอราคากับหน่วยงานชองรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งบี้ ■กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมารความว่า กิจการร่วมค้าที่จตทะเบียนเป็น

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตด. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนโนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อชัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗

ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ม่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวัน
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก

ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ //nongsamrong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๙๓-๐๕๖๑-๖๔ ต่อ ๑๑๖ ใบวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุพ้ลศร้บวออน)^^^

ปลัดเทศบาล ปฏิบ้ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วับที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหนองฮวก - วัดป้าบ้านก่อน ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา

หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลื่อม
ตามประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ลงวับที่ ๒๗ พสุศจิกายน ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลเมืองหนองสำโรง* มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยหนองฮวก - วัดป้าบ้านถ่อน ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๔ ตำบล
บ้านเลื่อม ณ ซอยหนองอวก - วัดป้าบ้านก่อน ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๔ ตำบลป้านเลื่อมด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและขัอกำหนดดังพ่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกธารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.®

แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓

สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔

แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕

๑.๖

สูตรการปรับราคา

บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒)

๑.๗

การชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒)

๑.๘

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

........... ...............„.ฯลฯ________________

fe.

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑

มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓

ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔

ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยี่นข้อเสบอหรือหำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเปืนพูที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัดิงาบขธงผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือชำยสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ไนบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาบชอง

หน่วยงานชองรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทคชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมรงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบใบกิจการของนิติบุคคลนื่นด้วย

มีคุณสมน้ดิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

๒.๖

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง
หนองสำโรง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการชัดชวางการแข่งข้นอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ไม่เป็นผู้ได้ริบเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมซ้นศาลไทย เว้นแด่รัฐบาล

๒.๘

ชองผู้ยี่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.®๐

ผู้ยี่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๕,0๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นพูลงานที่เป็นคู่สัญญาโครดรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาบเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาใบรูปแบบชอง ■กิจการร่วมคา' ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 'กิจการร่วมค้า'

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารลนำผลงานก่อสร้างชองผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล
งานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแด่ละนิติบุคคลที่เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคา เว้นแด่ ใบกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานชองรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสางทรนใช้พลงานก่อสร้างของผู้เช้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผล

งานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่ยี่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ ’กิจการร่วมค้าที่จดหะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่, หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จคทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยี่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

O1.

หลักฐานการยื่นช้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะด้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.®

ส่วนที่ e อย่างนอธต้องมีเอกสารดังต่aไปนี้
(๑)

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ไห้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการขีดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้ซัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) หรือมทั้งรับรธงสำเนาลูกต้อง

(ช) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดไห้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้ซัดการ ผู้มึอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นรายใหญ่

(ถ้ามี) หรือมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่บข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำคัวประชาชนชองผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำคัวประชาชน

ชองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)

ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่บสำเนา

สัญญาชองการเข้าร่วมคา และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ชองผู้ร่วมค้า แล้วแด่กรณี

(๔)

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒)
(๕)

สำเนาใบทะเบียนภาชีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ใด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบชัดชื้อชัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ด.๗ (๑)โดยไม่ต้องแบบในรูปแบบ PDF File

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอค้าเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ด.๗ (ด)
ให้ใดยผู้ยื่นข้อเสนอไม,ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ด ดังกล่าวใบรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

tn.ta

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งลิดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงคัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งบี๋หาก

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒)

สำเนาหนังสือรับรองสสงาบก่อสร้างหรือมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ใด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบใบรูปแบบ PDF File

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่บข้อเสนอคำเนิบทารแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบชัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.

การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบชัดชื้อชัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดย'ใม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูก

ต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงคัวตนและทำการรนดันติว์ตนชองผู้ยื่นข้อเสนอโดยใม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔๒ ให้ผู้ยึ่นช้อเสนอกรอกรายละเอีรดการเสนaราคาใน่ใบเสนอราคาดามแบบเอกสารประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ด.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยืนใบแจ้งปริมาณ
งาบและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเข้นเงินบาทและเสนอราคาใด้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ดามเงื่อนไชที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งบี้

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นชัอเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้นละจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.รท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง ให้เริ่มทำงาบ
๔๔

ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดุร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด •ใสๆ

ให้ลี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อบใช่ไน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕

ผู้ยี่บข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ รันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ดามเวลาชองระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ใบการเสนอราคาใบรูปแบบไฟส์เอกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนชองเอกสาร PDF File ก่อนที่จะรนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เที่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ม่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗

คณะกรรมการพิจารณายลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมนิติจองผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ป็ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖

(๑) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยึ่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการๆ จะตัดรายซื่อผู้ยื่บข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัคขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมสามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอับเป็นการขัดขวางการแข้งขับอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการช จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง
กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มีไข่เป็นผู้ริเริ่มให้ฆการก

ระทำดังกล่าวและได้ไห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง
๔๘

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิน้ติ ดังบี้

(๑)

ปฎิบ้ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ไนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาชีมูลค่าเพิ่ม แลรภาชีอื่นๆ (ล้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซะต้องลง'ทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสบอราคาตามวันเวลาที่กำหนด
(๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ใต้

(๕)

ผู้ยื่บข้อเสนอต้องศึกษาและหำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไชฅ์ พพพ.gprocurementgo.th

๕.

หลักเกณฑ์และสิทธิโนการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในภารพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรคุณสมบ้ดิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องดามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยี่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแด่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่จะจำงไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไช

ที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใบส่วนที่มีใข่สาระสำคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบด่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการธดหลาดเล็กน้อย

คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕๔

เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิทต็ม่พิจารณาข้อเสนอชชิงผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ

ผ่อนผัน ใบกรณีดังต่อไปบี้

(๑)

ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื่อจัดจำงต้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดชื่อจัดจำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง
(๒)

ไม่กรอกชื่อผู้ยื่บข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วย

(๓)

เสนอรายละเอียดแตกด่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิหธืให้ผู้ยื่นจัอเสนอชื่แซงข้อเท็จจริงเพิ่มเดิมไต้

เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิที่จะไม่ร้บข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจริงคังกล์าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง

๕๖ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใส หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจำงในจำนวน หรือชนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ

จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[ดยไม่พิจารณาจัดจำงเลยกึใด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งบี้ เพื่อประโยชน์ชอง

ทางราชการเป็นสำคัญ และใหัถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมีองหนองสำโรง เป็นเด็ดขาดผู้ยื่บข้อเสนอจะเรียกร้องค่า

ใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิโด้ รวมทั้ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพัจารผายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน โม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ใด้รับการคัดเลือกหรือโม่ก็ดาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้

ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยโม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมสา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นจ้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตาจนคาดหมายโต้ว่าโม่อาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใต้ คณะกรรมการพิจารผาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะให้ผู้ยี่บข้อเสนอบั้นชี้แจงแสะแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อโต้ว่าผู้ยื่นจ้อเสนอสามารถดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รัชพิงได้เทศบาลเมืองหนองสำโรง
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย

หรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองหนองสำโรง
๕.๗

ก่อนสงนามใบสัญญา เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวำมีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ใด้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่นหรือชัดชวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา ห่รึอส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นไดในการเสนอราคา
๖.

การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือกับเทศบาลเมืองหนองสำโรง กายใน ๗ วัน นับลัดจากวันทึ๋โด้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลเมือง
หนองสำโรง ยึดถือโวํในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประลันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.®

เงินสด

๖.๒

เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสงจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราท่ทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฬทํ

บั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ใบวันทำสัญญา หรือก่อนวันบั้นไม่เกิน at วันทำการ
๖.๓

หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ สามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔

หนังสือคํ้าประกันชองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัหย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุบเทิ้อการทาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันคามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประก้นชอง

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยโม่มีคอกเนี้ยภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวิบที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พับจากข้อผูกพันดามสัญญาจ้างแล้ว

๗.

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเทิ้ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้

จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐๐ ชองค่าจาง เมื่อผู้รัขจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘.

อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาธิเล็กหรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.ด

กรณีที่ผู้ริบจ้างนำงานที่ริบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้ริบอนุญาตจาก

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการห้ารนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ ชองวงเงินชองงาน
จ้างช่วงบั้น

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏินัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.® จะกำหนดค่าปรับ

๘.๒

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวใบอัตราร้อยละ๐.๒๕ชองราคางาบจ้าง

๘.

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุใบข้อ ๑.๓ หรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องรองงาบจ้างที่เกิดชันภายในระยะเวลา ไม่น้อย

กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการช่อมแซมแก้ไชให้โชัการได้ดีดัง

เดิมภายใน ๑๕ รัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

a ๐.

ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและะอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงาบจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้รับอบุม้ธิเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ห.ศ.๒๕๖๔) การจัด

จ้างในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ ต่อเมื่อได้รับโอบเงินจัดสรรงบประมาณแล้วเท่าบั้น
กรณีที่เมใด้รับโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เทศบาลเมืองทนองสำโรง สามารถยกเลิกการจัดหาได้

เมื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ดัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้

๑๐.๒

ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถัาผู้รัชจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศ และชองบั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือโนเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับชนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑ แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งจองดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชัอชองจากด่างประเทศ เร้นแต่เป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเร้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)

จัดการให้สิ่งชองดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เร้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งชองบั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นบั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

ไนกรณีที่เม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องริบผิดตามกฎหมายว่าด้วย

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกแล้ว โม่โปทำสัญญาหรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้โน ข้อ ฟ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ

หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นข้อเสนอท้นที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเลียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระหรวงการคลังว'าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิทธึ๋ที่จะแล้ใชเที่มเติมเงื่อนใ'ชิ หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นโปตามความเห็นชองสำนักงานลัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎิบ้ติตามคำวินิจนัยของเทศบาลเมืองหนองสำโรง คำวินิจนัยดังกล่าวให้'ลือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อ

เสนอโม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เที่มเติม
๑๐.๖

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี่ได้ โดยที่ผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองหนองสำโรง ไมใต้

(๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไม่ใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือใต้รับ

จัดสรรแตใม่เพีองหอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อโป

(๒)

มีการกระทำที่เช้าลักษณะผู้ยื่บข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ใต้ริบการลัดเสือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดชวางการแช่งซ้นอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกับ
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อร่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่รไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เหศบาลเมืองหนองสำโรง

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔)

กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายร่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

aa.

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างาบก่อสร้างตามสูตรการปรันราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ คำงาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มชัน โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาพีงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายใบระยะเวลาที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ชยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕, ร1.๘

©๒.

มาตรฐานมืมีอช่าง
เมื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ดัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ริบจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงร่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใบ
ลัดราไม่ตํ่ากร่าร้อยละ ๑๐ ชองแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑

สาขาช่างโยธา

๑๒.๒

สาขาช่างก่อสร้าง

