ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระใภธนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.๔0 ม. หรอมบ่อพักสำเร็จรูปและชยายผิวชิราจร

สายซอยทิพย์บุตร ชุมชนไก่เถื่อน a หมู่ ๘ ตำบลหมูมีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนั้า ค.ส.ล. Dia
๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยทิพย์บุตร ชุมชนไก่เถื่อน ๑ หมู่ ๘ ตำบลหมูมีน ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

๘๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเข็ดพันบาทด้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมนิติ ดังต่อไปนี้
ต. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้ชวศราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏินิติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนดดามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชี่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อไห้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ชองรัฐโนระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการตำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมนิติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ใม่เป็นผู้ใต้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธใม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธื้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสบหนึ่งหมื่นแปดพ้นบาทด้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน

ชองรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชี่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ■กิจการร่วมค้า' ต้องมีคุณสมนิติ ดังนี้
กรณีที่ช้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบไนปริมาณงาบ สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
บากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกถิงๆ กำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้

ผลงาบชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่!มใต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เช้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไชที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) จองกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถจอชื้อเอกสาร'ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวับที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวบ์ใหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก

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

หรือสอบถามทางโทรสัพห์หมายเลช ๐-๔๒๙๓-๐๕๖๑-๖๔ ต่อ ๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วับที่ ๖ มกราคม ท.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุพล ศรีบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วับที่ชื้อเอกสารจบถึงวับเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.๔0 ม. พร้อมบ่อหักสำเร็จรูปและชยายผิวจราจร สายซอยทิพย์บุตร
ชุมชนไก่เถื่อน• หมู๘
่ ตำบลหมูม่น

คามประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ลงวันพี่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ■เทศบาลเมืองหนองสำโรง’ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายนา ค.ส.ล. Dia ๐.๔0 ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและชยายผิวจราจร สายซอยทิพย์บุตร
ชุมชนไก่เถื่อน ๑ หมู่ ๘ ตำบลหมุม่น ณ ซอยทิพย์บุตร ชุมชนไก่เถื่อน ๑ หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โดยมีช้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

®.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑

แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓

สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔

แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕

๑.๖

สูตรการปรับราคา

บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การชัดชวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวํในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘

ร่างชอบเซตชองงาน (Terms of Reference)
.......... . ................. าลา.............................

๒.

คุณสมบัติชองผู้ยื่นช้อเสนอ
๒.๑

มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓

ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔

ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏีบติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง
๒.๕ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง
หนองสำโรง ณ วับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งข้นอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอใด้มึคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน

วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดหันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานจองรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบชอง 'กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งชอง หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ 'ที่ไมใต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไชที่กำหนดไว้ไนเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement ะ e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

๓.

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑

ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

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

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้ฏีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาลูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ลือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใบ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
เอกสารเพิ่มเดิมอื่นๆ

(๔)

(๔.®) สำเนาใ'บทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทึ๋[ด้ยี่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด

(๕)

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม'ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒

ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หาก

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒)

สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่!ด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.

การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวคนชองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณ

งานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง!■ดียวและรวควเดียว

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังบี
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยีนราคาไม่น้อยกว่า ด๕๐ วันทั้งแต่วับเสนอราคาโดยภายโน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง ให้เริ่มทำงาบ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นช้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.®๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ

ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่บช้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยีนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสม'ขํติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือ
ไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรม

การฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอด้ง์
กล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใข่เป็นผู้รเริ่ม่ให้มีการก

ระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง
๔.๘ ผู้ยื่นจ้อเสนอจะต้องปฎิบํติ ดังนี้

(๑)

ปฎิบติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กำหนด

(๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมได้

(๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.® การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาใบการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข

ที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มืใช่สาระสำคัญ

และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิทธี้ใม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีตังต่อไปนี้

(๑)

ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
(๖)

ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโนการเสนอราคาทางระบบจัดชื่อจัดจ้างด้วย

(๓)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก'ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ เทศบาลเมืองทนองสำโรง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเดิมได้
เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รัชราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงลังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทรงไว้ชี่งสิทธิที่จะไม่รัชราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็โด้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็โต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง เป็นเด็ดชาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า

ใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มโด้ รวมทั้ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่โด้รัชการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถึอได้

ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตาสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารฌาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาล
เมืองหนองสำโรง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่บข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ เทศบาลเมืองหนองสำโรง มืสิทธีที่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า
เสียหายใดๆ จาก เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๕.๗ ก่อนลงบามโนสัญญา เทศบาลเมืองหนองสำโรง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือทึ๋ใด้รับการคัดเลือก

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เลียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอึ'น หรือเจ้าหน้าที่ใบการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖.

การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ

ข้อตกลงเป็นหนังสือกับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ภายใน ๗ วับนับลัดจากวันท!ด้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ยึดถือไร้ใบขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนี้งอย่างใด ดังต่อใปนี้
๖.๑

เงินสด

๖.๒

เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายโนประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔

หนังสือคํ้าประกันชองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันชอง
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗.

คำจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจ่ายคำจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคำใช้

จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จ้านวน ๑ งวด ด้งนี้

เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ชองค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพั้หมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘.

อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือจ้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ็าขีนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ ชองวงเงินชองงาน

จ้างช่วงนั้น
กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบ้ติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากจ้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

๘.๒

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ชองราคางาบจ้าง

๙.

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุใบจ้อ ๑.๓ หรือจ้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายโนระยะเวลา ไม่บัอย

กว่า ๒ ปี นับกัดจากวันที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับมอบงาน โคยด้องรีบจัดการซ่อมแซมแกใช่ให้ใช้การได้ดีดัง

เดิมภายใน ๑๕ วับ นับลัดจากวับที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
®o.

จ้อสงวนสิทธิในการยื่นจ้อเสนอและอื่น ๆ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.®

การลงนามในสัญญา จะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับอนุนิติเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทศบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) การจัด

จ้างในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญา หรือจ้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อได้รับโอนเงินจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
กรณีที่ไม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถยกเลิกการจัดหาได้
เมื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเสือกผู้ยื่นจ้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้

๑๐.๒

ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กัาผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเจ้ามา

จากต่างประเทศ และชองนั้นต้องนำเจ้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิป็ติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเจ้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)

จัดการให้สิ่งชองดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)

ในกรณีที่ใม่ปฏิน้ติตาม (ด) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะด้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ใปทำสัญญาหรือจ้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว่ใบจ้อ ๗ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จะริบหลักประกันการยื่นจ้อเสนอ

หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ
๑0.๔ เทศบาลเมืองหนองสำโรง สงวนสิหธที่รีะแกัไชเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ

สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความชัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบ้ติดามคำวินิจฉัยของเทศบาลเมืองหนองสำโรง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อ

เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องคำใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อารีประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองหนองสำโรงไมได้

(๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไมได้ริบการจัดสรรเงินทื่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รัช

จัดสรรแดโม่เทียงทอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒)

มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแข,งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓)

การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอารีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔)

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

aa.

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมดีคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีหงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทึ่ระดับที่กำหนดไร้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ไนสัญญา หรือ

ภายใบระยะเวลาที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ชยายออกไป โดยจะใช้สูตรชองทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕, ๑.๘
ata.

มาตรฐานลมึอช่าง

เมื่อ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้คัดเลือกผู้ยื่บข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างคามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นช้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฎิบํติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก-พ. รับรองให้เช้ารับราชการได้ใบ
อัตราไม่คํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแค่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑

สาขาช่างโยธา

๑๒.๒

สาขาช่างก่อสร้าง

«๓.

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ใด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้ใดยเคร่งครัด
«๔.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเที่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นชัอเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นช้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ไว้"'

