ประกาศเทศบาลตําบลจองถนน
เรื่อง ประมูลจางโครงการเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จํานวน 4 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส*
************************************
ดวยเทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค!จะประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! โครงการเงินอุดหนุนประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 4 โครงการ รายการดังนี้
1. โครงการก0อสรางระบบประปาหมู0บาน แบบบาดาลขนาดใหญ0มาก หมู0ที่ 1 ตําบลจองถนน
อํ าเภอเขาชั ย สน จั งหวั ด พั ทลุ ง (ตามแบบมาตรฐานสํ านั ก บริ ห ารจั ด การน้ํ า กรมทรั พยากรน้ํ า ) พรอมป8 า ย
ประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ป8าย
ราคางบประมาณ
3,676,400.-บาท
ราคากลาง
3,690,000.- บาท
2. โครงการก0อสรางระบบประปาหมู0บาน แบบผิวดินขนาดใหญ0มาก หมู0ที่ 5 ตําบลจองถนน
อํ าเภอเขาชั ย สน จั งหวั ด พั ทลุ ง (ตามแบบมาตรฐานสํ านั ก บริ ห ารจั ด การน้ํ า กรมทรั พยากรน้ํ า ) พรอมป8 า ย
ประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ป8าย
ราคางบประมาณ
4,934,700.-บาท
ราคากลาง
4,970,000.- บาท
3. โครงการก0อสรางซ0อมสรางถนนแอสฟ>ลท!ติกคอนกรีต ถนนสาย พท.5047 แยก ทช.พท.
4003 หาดพัทธทอง ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,800 บาท หมู0ที่ 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพั ทลุง ตามแบบมาตรฐานงานทางสํ าหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พรอมป8าย
ประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ป8าย
ราคางบประมาณ
5,892,600.- บาท
ราคากลาง
5,900,000.- บาท
4. โครงการก0อสรางอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว) หมู0ที่ 5
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยทําการก0อสรางอาคารเด็กเล็กขนาด 200 คน 8 หองเรียน (แบบที่ 1.1
แบบตอกเสาเข็ม) จํานวน 1 หลัง (ตามแบบสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พรอมป8ายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ป8าย
ราคางบประมาณ
6,133,000.- บาท
ราคากลาง
6,135,090.-บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต8อไปนี้
1. เปFนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ดังกล0าว
2. ไม0เปFนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไม0เปFนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม0ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต0รัฐบาลของผูประสงค!
จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช0นว0านั้น

-24. ไม0เปFนผูมีผลประโยชน!ร0วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก0เทศบาล
ตําบลจองถนน ณ วั นประกาศประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือไม0เปFนผูกระทําการอันเปFนการ
ขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปFนคู0สัญญาตองไม0อยู0ในฐานะเปFนผูไม0แสดงบัญชีรายรับรายจ0าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ0ายไม0ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปFนคู0สัญญากับหน0วยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คู0สัญญาตองรับและจ0ายเงินผ0านบัญชีธนาคาร เวนแต0การจ0ายเงินแต0ละครั้งซึ่งมีมูลค0าไม0เกินสาม
หมื่นบาทคู0สัญญาอาจจ0ายเปFนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่ก0อสรางในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ระหว0างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และกําหนดรับฟ>งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
เวลา 13.00 น. เปFนตนไป
กํ า หนดยื่ น ซองเอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส! ในวั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2558
ระหว8างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย*รวมขอมูลข8าวสารการจางการจางของหน8วยการบริหาร
ราชการส8วนทองถิ่น อําเภอเขาชัยสน และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต8เวลา
10.00 น. เปAนตนไป
ผูสนใจติดต0อขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ
3,500.- บาท, โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 4,000.- บาท, โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 5,000.- บาท,
โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 5,000.- บาท ไดที่กองคลัง เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุ ง ระหว0 างวั น ที่ 9 ตุ ลาคม 2558 ถึ งวั น ที่ 19 ตุ ลาคม 2558 ดู ร ายละเอี ยดไดที่ เ ว็ บไซต*
WWW.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท!หมาย 0-7467-5559 ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายพิณโย ขวัญเซ0ง)
นายกเทศบาลตําบลจองถนน

เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส* เลขที่ 1/2559
การประมูลจางโครงการเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
จํานวน 4 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส*
******************************************************
เทศบาลตําบลจองถนน ซึ่งต0อไปนี้เรียกว0า “เทศบาลตําบล” มีความประสงค!จะประมูลจาง ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส! โครงการเงินอุดหนุนประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก0อสรางระบบประปาหมู0บาน แบบบาดาลขนาดใหญ0มาก หมู0ที่ 1 ตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ตามแบบมาตรฐานสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา)
ราคางบประมาณ
3,676,400.-บาท
ราคากลาง
3,690,000.- บาท
2. โครงการก0อสรางระบบประปาหมู0บาน แบบผิวดินขนาดใหญ0มาก หมู0ที่ 5 ตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ตามแบบมาตรฐานสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา)
ราคางบประมาณ
4,934,700.-บาท
ราคากลาง
4,970,000.- บาท
3. โครงการก0อสรางซ0อมสรางถนนแอสฟ>ลท!ติกคอนกรีต ถนนสาย พท.5047 แยก ทช.พท.
4003 หาดพัทธทอง ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,800 บาท หมู0ที่ 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ราคางบประมาณ
5,892,600.- บาท
ราคากลาง
5,900,000.- บาท
4. โครงการก0 อสรางอาคารเรี ยนอนุ บ าล โรงเรี ย นเทศบาลจองถนน (วั ด บางแกว) หมู0 ที่ 5
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยทําการก0อสรางอาคารเด็กเล็กขนาด 200 คน 8 หองเรียน (แบบที่ 1.1
แบบตอกเสาเข็ม) จํานวน 1 หลัง (ตามแบบสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ราคางบประมาณ
6,133,000.- บาท
ราคากลาง
6,135,090.-บาท
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค0าจางล0วงหนา
(4) หลักประกันผลงาน

-21.7
1.8

สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(1) ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร0วมกัน
(2) การขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส0วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส0วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก0อสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผูประสงค*จะเสนอราคา
2.1 ผูประสงค! จะเสนอราคาตองเปFน ผูมีอาชีพรับจางงานที่ป ระกวดราคาจางดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส!
2.2 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม0เปFนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม0เปFนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรืบุคคลอื่นเปFนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม0เปFนผูมีผลประโยชน!ร0วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไม0เปFนผูมีผลประโยชน!ร0วมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! หรือไม0เปFนผูกระทําการอันเปFนการขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม
ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไม0เปFนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม0ยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแต0รัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช0นว0า นั้น
2.5 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเปFนนิติบุคคลและมีผลงานก0อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ในวงเงินไม0นอยกว0า
โครงการที่ 1. มีผลงานก0อสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม0นอยกว0า 1,102,920.- บาท
(หนึ่งลานหนึ่งแสนสองพันเการอยยี่สิบบาทถวน)
โครงการที่ 2. มีผลงานก0อสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม0นอยกว0า 1,480,410.- บาท
(หนึ่งลานสี่แสนแปดหมื่นสี่รอยสิบบาทถวน)
โครงการที่ 3. มีผลงานก0อสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม0นอยกว0า 1,767,780.- บาท
(หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน)
โครงการที่ 4. มีผลงานก0อสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม0นอยกว0า 1,839,900.- บาท
(หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)
และเปFนผลงานที่เปFนคู0สัญญาโดยตรงกับส0วนราชการ หน0วยงานตามกฎหมายว0าดวยระเบียบ
บริหารราชการส0วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน0วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลจองถนนเชื่อถือ
2.7 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเปF น คู0 สั ญ ญาตองไม0 อ ยู0 ในฐานะเปF น ผู ไม0 แ สดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจ0าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ0ายไม0ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปFนคู0สัญญากับหน0วยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต!ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-32.9 คู0สัญญาตองรับและจ0ายเงินผ0านบัญชีธนาคาร เวนแต0การจ0ายเงินแต0ละครั้งซึ่งมีมูลค0าไม0เกิน
สามหมื่นบาทคู0สัญญาอาจจ0ายเปFนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปFน 2 ส0วน คือ
3.1 ส8วนที่ 1 อย8างนอยตองมีเอกสารดังต8อไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปFนนิติบุคคล
(ก) หางหุ นส0 ว นสามั ญ หรื อ หางหุ นส0 ว นจํ า กั ด ใหยื่ น สํ าเนาหนั ง สื อรั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส0วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห!สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ0พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเปFนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช0นิติบุคคลให
ยื่ น สํ าเนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู นั้ น สํ า เนาขอตกลงที่ แสดงถึ งการเขาเปF น หุ นส0 ว น (ถามี ) สํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูเปFนหุนส0วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณี ผู ประสงค! จ ะเสนอราคาเปF น ผู ประสงค! จ ะเสนอราคาร0 ว มกั น ในฐานะเปF น
ผูร0วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขาร0วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร0วมคา และในกรณีที่ผูเขาร0วม
คาฝiายใดเปFนบุคคลธรรมดาที่มิใช0สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร0วมคาฝiายใดเปFนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค0าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส0วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2. ส8วนที่ 2 อย8างนอยตองมีเอกสารดังต8อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปjดอากรแสตมปkตามกฎหมายในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก0อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.6 เท0านั้น)
(5) บัญชีรายการก0อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!
(7) บัญชีเอกสารส0วนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!นี้ โดยไม0มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค!จะเสนอราคาให
ชัดเจน
4.2 ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก0อสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงค!จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไม0นอยกว0า

-4โครงการที่ 1. กําหนดยืนราคาไม8นอยกว8า
200 วัน
โครงการที่ 2. กําหนดยืนราคาไม8นอยกว8า
200 วัน
โครงการที่ 3. กําหนดยืนราคาไม8นอยกว8า
150 วัน
โครงการที่ 4. กําหนดยืนราคาไม8นอยกว8า
240 วัน
นับแต0วันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไม0เกิน
โครงการที่ 1. กําหนดแลวเสร็จไม8เกิน 120 วัน
โครงการที่ 2. กําหนดแลวเสร็จไม8เกิน 120 วัน
โครงการที่ 3. กําหนดแลวเสร็จไม8เกิน 90 วัน
โครงการที่ 4. กําหนดแลวเสร็จไม8เกิน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ใหเริ่ม
ทํางาน
4.5 ก0อนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ผูประสงค!จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร0างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก0อนที่จะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
4.6 ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
จ0าหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองว0า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! เลขที่ 001/2559 “ ยื่นต0อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต8เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย*รวมขอมูล
ข8าวสารการจางการจางของหน8วยการบริหารราชการส8วนทองถิ่น อําเภอเขาชัยสน เมื่ อ พนกํ า หนดเวลายื่ น
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!แลวจะไม0รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ าเนิ น การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค! จ ะเสนอราคา
แต0 ล ะรายว0 าเปF น ผู ประสงค! จะเสนอราคา ที่ มีผ ลประโยชน! ร0 ว มกั น กั บ ผู ประสงค! จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเปF น
ผูมีผลประโยชน!ร0วมกันระหว0างผูประสงค!จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ตามขอ 1.8 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!หรือไม0 พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และ
แจงผูประสงค!จะเสนอราคาแต0ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย!ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานว0า ผูประสงค!จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต0อคณะกรรมการประกวดราคาก0อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส!ว0ามีผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปFนการขัดขวางการแข0งขันราคา
อย0างเปFนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
นอกจากการเปFนผูมีสิทธิเสนอราคา และหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น จะพิจารณาลงโทษผูประสงค!จะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล0าวเปFนผูทิ้งงาน

-5ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไม0ผ0านการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปFนผูประสงค!จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน!ร0วมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเปFนผูมีผลประโยชน!ร0วมกันระหว0างผูประสงค!จะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือ
เปFนผูประสงค!จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปFนการขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม หรือเปFนผูประสงค!จะ
เสนอราคาที่ไม0ผ0านคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล0าวต0อผูว0าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต0
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ!ของผูว0าราชการจังหวัดใหถือเปFนที่สุด
หากปรากฏต0 อคณะกรรมการดํ าเนิน การประมูล ว0 า กระบวนการประมู ล จางดวยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส!ประสบขอขัดของจนไม0อาจดําเนินการต0อไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต0อสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะดําเนินกระบวนการเสนอราคา แต0ตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแต0คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว0ากระบวนการเสนอราคาจะไม0แลวเสร็จไดโดยง0ายหรือขอขัดของ
ไม0อาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม0 โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู0ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว0างการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน!สูงสุดต0อทางราชการ
4.7 ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปFนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส! ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!จะตองเริ่มตนที่
รายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1. จะตองเริ่มตนที่ 3,676,400.-บาท (สามลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอย
บาทถวน)
โครงการที่ 2. จะตองเริ่มตนที่ 4,934,700.- บาท (สี่ลานเกาแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดรอย
บาทถวน)
โครงการที่ 3. จะตองเริ่มตนที่ 5,892,600.-บาท (หาลานแปดแสนเกาหมื่น สองพั นหก
รอยบาทถวน)
โครงการที่ 4. จะตองเริ่มตนที่ 6,133,000.-บาท (หกลานหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาท
ถวน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะตองเปF น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค0 า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถามี ) รวม
ค0าใชจ0ายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสู0กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสู0ระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! จะตองต่ํากว0าราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส!
โครงการที่ 1 เสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม0 น อยกว0 า ครั้ ง ละ ๗,๐๐๐.บาท (รอยละ 0.20) จากราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม0นอยกว0า ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว

-6โครงการที่ ๒ เสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม0 น อยกว0 า ครั้ ง ละ ๙,๐๐๐.บาท (รอยละ 0.20) จากราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม0นอยกว0า ๙,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
โครงการที่ ๓ เสนอลดราคาขั้น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม0 น อยกว0 าครั้ งละ ๑๐,๐๐๐.บาท (รอยละ 0.20) จากราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม0นอยกว0า ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
โครงการที่ ๔ เสนอลดราคาขั้ นต่ํ า (Minimum Bid) ไม0 นอยกว0 าครั้ งละ ๑๐,๐๐๐.บาท (รอยละ 0.20) จากราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม0นอยกว0า ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส!เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาต0อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ราคาที่ยืนยันจะตองตรง
กับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก ใหเปFนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบค0าใชจ0ายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส! และค0าใชจ0ายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา
โครงการที่ 1. ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต8เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.
โครงการที่ 2. ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต8เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น.
โครงการที่ 3. ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต8เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น.
โครงการที่ 4. ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต8เวลา ๑๑.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหทราบต0อไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงค!จะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
โครงการที่ 1.จํานวน 183,820.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดรอยยี่สิบบาท
ถวน)
โครงการที่ 2.จํานวน 246,735.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาท
ถวน)
โครงการที่ 3.จํานวน 294,630.- บาท (สองแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยสามสิบบาทถวน)
โครงการที่ 4.จํานวน 306,650.- บาท (สามแสนหกพันหกรอยหาสิบบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต0วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอย0างหนึ่งอย0างใด ดังต0อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ0ายใหแก0หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น โดยเปFนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือก0อนหนานั้นไม0เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย! ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห0งประเทศไทยซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหส0วนราชการต0าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

-75.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น จะคืนใหผูประสงค!จะเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต0ผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหต0อเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง ไม0ว0าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม0มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ*และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส!นี้ หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม .
6.2 หากผูประสงค!จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม0ถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม0ถูกตอง หรือไม0ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส!ไม0ถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม0รับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้นเวนแต0เปFน
ขอผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก นอย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประมู ล จางดวยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส! ในส0วนที่มิใช0สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว0าจะเปFนประโยชน!ต0อหน0วยการบริหาร
ราชการส0วนทองถิ่น เท0านั้น
6.3 หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ไม0พิจารณาราคาของผูประสงค!จะเสนอ
ราคาโดยไม0มีการผ0อนผัน ในกรณีดังต0อไปนี้
(1) ไม0ปรากฏชื่อผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ของ
หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกต0างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส!ที่เปFนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหว0างผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ดสิ น การประกวดราคาจางดวยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส! หรื อในการทํ าสั ญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น มีสิทธิใหผูประสงค!จะเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค!จะเสนอราคาได หน0วยการบริหารราชการ
ส0วนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไม0รับราคาหรือไม0ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล0าวไม0มีความเหมาะสม หรือไม0ถูกตอง
6.5 หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม0รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมู ลจางดวยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส!โ ดยไม0 พิจารณาจัด จางเลยก็ ได สุด แต0 จ ะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน!ของทางราชการเปFนสําคัญ และใหถือว0าการตัดสินของหน0วยการบริหาราชการส0วน
ทองถิ่นเปFนเด็ดขาดผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองค0าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหน0วย
การบริหารราชการส0วนทองถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! และลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเปFนผูทิ้งงาน ไม0ว0าจะเปFนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม0ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว0าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม0สุจริต เช0น การเสนอเอกสารอันเปFนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปFนตน
ในกรณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายไดว0 าไม0 อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น จะใหผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว0าผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ใหเสร็จสมบูรณ! หากคําชี้แจงไม0เปFนที่รับฟ>งได หน0วยการบริหาร
ราชการส0วนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไม0รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

-86.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
ว0าผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปFนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!ร0วมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปFนผูมีผลประโยชน!ร0วมกันระหว0างผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือเปFนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปFนการขัดขวาง
การแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม ตามขอ 1.8 หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกล0าว และหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปFนผูทิ้ง
งาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5 กับหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปFนจํานวนเท0ากับรอยละ 5 ของราคาค0าจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส!ได ใหหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย0างหนึ่ง
อย0างใดดังต0อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ0ายใหแก0หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น โดยเปFนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก0อนหนานั้น ไม0เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6
(2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย!ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห0งประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหส0วนราชการต0าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไม0มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู0สัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
8. ค8าจางและการจ8ายเงิน
โครงการที่ 1. หน8วยการบริหารราชการส8วนทองถิ่น จะจ8ายเงินค8าจาง โดยแบ8งออกเปAน 3 งวด
ดังนี้
งวดที่ 1 เปAนเงินรอยละ 30% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- งานทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน แลวเสร็จ
- งานก0อสรางโรงสูบน้ํา แลวเสร็จไม0นอยกว0า 35% ไดแก0 งานเสาเข็ม, วานฐานราก, เสา, คาน, พื้น
- งานระบบกรองน้ําบาดาลฯ แลวเสร็จไม0นอยกว0า 35% ไดแก0 งานเสาเข็ม, งานฐานราก, งานผนังระบบ
กรองน้ําฯ บางส0วน
- งานหอถังสูบ แลวเสร็จไม0นอยกว0า 35% ไดแก0 งานตอกเสาเข็ม, งานฐานราก, คาน – เสา บางส0วน
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
งวดที่ 2 เปAนเงินรอยละ 30% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- โรงสูบน้ํา แลวเสร็จไม0นอยกว0า 60% ไดแก0 หลังคา, ผนัง
- งานระบบกรองน้ําบาดาลฯ แลวเสร็จไม0นอยกว0า 70% ไดแก0 งานผนัง, งานบันได, งานท0อต0างๆ
- งานวางถังสูบ ทั้งหมดแลวเสร็จ ไดแก0 งานเสา-คาน-หอถัง, ท0อ + อุปกรณ! งานทาสีฯ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน

-9งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปAนเงินรอยละ 40% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายให
เมื่อผูรับจางไดทําการก8อสรางดังนี้
- โรงสูบน้ําทั้งหมดแลวเสร็จ ไดแก0 งานไฟฟ8า, ติดตั้งอุปกรณ!, งานสีฯ
- งานระบบกรองน้ําบาดาลฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ ไดแก0 ระบบท0อต0างๆ ระบบกรองน้ําในถังกรอง, ติดตั้ง
อุปกรณ!, งานสี
- งานรางระบายน้ํา
- งานป8ายการประปา
- งานประตูรั้ว
- การประสานท0อที่ปากบ0อบาดาล
- การประสานท0อภายในโรงสูบน้ําดี
- การประสานระบบไฟฟ8าภายใน
- ระบบท0อส0งน้ําดิบ
- ระบบท0อจ0ายน้ําประปา
- เครื่องสูบน้ําบาดาลพรอมอุปกรณ!
- เครื่องสูบน้ําดีพรอมอุปกรณ!
- เครื่องจ0ายสารละลายคลอรีน
- เครื่องมือประจําการประปา
- เครื่องมือตรวจวัดความเปFนกรด-ด0างในน้ํา
- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ํา
- ทําการทดสอบระบบงานต0างๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ!
- นอกจากนี้ใหทําการก0อสรางงานส0วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหเสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบ
รายการก0อสราง และสัญญารวมทั้งทําสถานที่ก0อสรางใหสะอาด เรียบรอย
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
โครงการที่ 2. หน8วยการบริหารราชการส8วนทองถิ่น จะจ8ายเงินค8าจาง โดยแบ8งออกเปAน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปAนเงินรอยละ 19% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
ก8อสรางดังนี้
- งานทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน แลวเสร็จ
- งานก0อสรางโรงสูบน้ํา แลวเสร็จไม0นอยกว0า 35% ไดแก0 งานเสาเข็ม, ฐานราก เสา-คาน-พื้น
- ระบบกรองน้ําผิวดินฯ แลวเสร็จไม0นอยกว0า 30% ไดแก0 งานเสาเข็ม, ฐานราก งานโครงสรางบางส0วน
- ถังน้ําใส แลวเสร็จไม0นอยกว0า 30% ไดแก0 งานเสาเข็ม, ฐานราก งานโครงสรางบางส0วน
- หอถังสูง แลวเสร็จไม0นอยกว0า 30% ไดแก0 งานเสาเข็ม, ฐานราก, คาน, เสา
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
งวดที่ 2 เปAนเงินรอยละ 19% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
ก8อสรางดังนี้
- งานก0อสรางโรงสูบน้ํา แลวเสร็จไม0นอยกว0า 60% ไดแก0 หลังคา, ผนัง
- ระบบกรองน้ําผิวดินฯ แลวเสร็จไม0นอยกว0า 65% ไดแก0 งานโครงสราง, งานท0อและอุปกรณ!
- ถังน้ําใส แลวเสร็จไม0นอยกว0า 60% ไดแก0 งานโครงสราง, งานท0อ และอุปกรณ!
- งานหอถังสูง แลวเสร็จไม0นอยกว0า 60% ไดแก0 งานเสา, คาน, หอถัง ท0อและอุปกรณ!
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน

-10เปAนเงินรอยละ 19% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ

งวดที่ 3
ก8อสรางดังนี้
- งานก0อสรางโรงสูบน้ํา แลวเสร็จไม0นอยกว0า 90% ไดแก0 งานฝ8า ตาข0าย ไฟฟ8าฯลฯ
- ระบบกรองน้ําผิวดิน แลวเสร็จไม0นอยกว0า 90% ไดแก0 งานโครงสรางท0อและอุปกรณ!
- ถังน้ําใส แลวเสร็จไม0นอยกว0า 90% ไดแก0 งานโครงสราง ท0อและอุปกรณ!ต0างๆ
- งานหอถังสูง แลวเสร็จทั้งหมด ไดแก0 งานคาน-เสา, หอถัง, ท0อและอุปกรณ!ต0างๆ ทาสี
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน

งวดที่ 4 เปAนเงินรอยละ 19% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
ก8อสรางดังนี้
- งานโรงสูบน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ถังน้ําใส ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานรางระบายน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานป8ายการประปา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานป8ายบอกระดับน้ําในถังน้ําใส ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประตูรั้ว ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประสานท0อระหว0างระบบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประสานท0อภายในโรงสูบน้ําดิบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประสานท0อภายในโรงสูบน้ําดี ทั้งหมดแลวเสร็จ
- การประสานระบบไฟฟ8าภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานก0อสรางสระพักตะกอน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานระบบท0อส0งน้ําดิบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เครื่องสูบน้ําดิบ+อุปกรณ! ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เครื่องสูบน้ําดี-อุปกรณ! ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประสานระบบไฟฟ8าภายนอก ทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
งวดที่ 5 (งวดสุดทาย)เปAนเงินรอยละ 24% ของค8าจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับ
จางไดทําการก8อสรางดังนี้
- งานระบบท0อจ0ายน้ําประปา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เครื่องจ0ายสารละลายคลอรีน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เครื่องมือประจําการประปา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เครื่องมือตรวจวัดความเปFนกรด-ด0าง ในน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- สารสม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการทดสอบงานระบบต0างๆ จนใชการได เรียบรอยสมบูรณ!
- นอกจากนี้ใหทําการก0อสรางงานส0วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
รูปแบบรายการก0อสรางและสัญญารวมทั้งทําสถานที่ก0อสรางใหสะอาด เรียบรอย
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก0อสรางใหสะอาด
เรียบรอย

-11โครงการที่ 3. หน8วยการบริหารราชการส8วนทองถิ่น จะจ8ายเงินค8าจาง โดยแบ8งออกเปAน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดเดียว) เปAนเงินรอยละ 100% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาว8าจางจะจ8ายใหเมื่อ
ผูรับจางไดทําการก8อสรางดังนี้
- ก0อสรางซ0อมสรางถนนแอสฟ>ลท!ติกคอนกรีต ถนนสาย พท. 5047 แยก ทช.พท. 4003 – หาดพัทธทอง
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 1800 เมตร
- นอกจากนี้ไดทําการก0อสรางงานส0วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหเสร็จเรียบรอยถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบ
รายการก0อสรางและสัญญารวมทั้งทําสถานที่ก0อสรางใหสะอาด เรียบรอย
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 90 วัน
โครงการที่ 4. หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น จะจ0ายเงินค0าจาง โดยแบ0งออกเปFน 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปAนเงินรอยละ 16% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก แลวเสร็จไม0นอยกว0า 65%
- ฐานราก, เสาตอม0อ, คานคอดิน พรอมยืนเสา
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 40 วัน
งวดที่ 2 เปAนเงินรอยละ 16% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประปา – สุขาภิบาล ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานโครงสรางหลังคาเหล็ก แลวเสร็จไม0นอยกว0า 13%
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 3 เปAนเงินรอยละ 16% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- งานโครงสรางหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานผนัง-ผิวผนัง แลวเสร็จไม0นอยกว0า 45%
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 4 เปAนเงินรอยละ 16% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- งานผนัง-ผิวผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานผิวพื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานประตู-หนาต0าง แลวเสร็จไม0นอยกว0า 36%
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 5 เปAนเงินรอยละ 16% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อผูรับจางไดทํา
การก8อสรางดังนี้
- งานประตู-หนาต0าง ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานฝ8าเพดาน แลวเสร็จไม0นอยกว0า 64%
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 30 วัน

-12งวดที่ 6 (งวดสุดทาย) เปAนเงินรอยละ 20% ของค8าจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาจาง จะจ8ายใหเมื่อ
ผูรับจางไดทําการก8อสรางดังนี้
- งานฝ8าเพดาน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานสุขภัณฑ! ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานระบบไฟฟ8า ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการทดสอบงานระบบต0างๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ!
- นอกจากนี้ไดทําการก0อสรางงานส0วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบ
รายการก0อสราง และสัญญารวมทั้งทําสถานที่ก0อสรางใหสะอาด เรียบรอย
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 20 วัน
9. อัตราค8าปรับ
ค0าปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของค0าจางตามสัญญาต0อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร8อง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ซึ่งไดทําขอตกลงเปFนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแต0กรณี จะตองรับประกันความชํารุด บกพร0องของงานจางที่เกิดขึ้ น
ภายในระยะเวลาไม0นอยกว0า ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาไม8นอยกว8า
ระยะเวลาไม8นอยกว8า
ระยะเวลาไม8นอยกว8า
ระยะเวลาไม8นอยกว8า

2
2
2
2

ป
ป
ป
ป

นับถัดจากวันที่หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ0อมแซม
แกไขใหการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร0อง
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1
เงิ น ค0 า จางสํ า หรั บ งานจางครั้ ง นี้ ไดมาจาก เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 .
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต0อเมื่อ หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ไดรับอนุมัติเงินค0า
ก0อสรางจาก กรมส8งเสริมการปกครองส8วนทองถิ่นแจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเท8านั้น สําหรับกรณีที่ไม8ได
รับการจัดสรรงบประมาณ องค*กรปกครองส8วนทองถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได แลวเท0านั้น
โครงการที่
โครงการที
โครงการที่
โครงการที่

1.
2.
3.
4.

ราคากลางของงาน ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส*ครั้งนี้
เปAนเงินทั้งสิ้น 3,690,000.-บาท (สามลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน)
เปAนเงินทั้งสิ้น 4,970,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
เปAนเงินทั้งสิ้น 4,900,000.-บาท (สี่ลานเกาแสนบาทถวน)
เปAนเงินทั้งสิ้น 6,135,090.-บาท (หกลานหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันเกาสิบบาทถวน)

11.2
เมื่อหน0วยการบริหาราชการส0วนทองถิ่นไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปFน
ผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกล0าวเขามาจากต0างประเทศ และของนั้นตองนํามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู0
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว0าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปFนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว0าดวยการส0งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

-13(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล0าวเขามาจากต0างประเทศ ต0อหน0วยการบริหาร
ราชการส0วนทองถิ่น เจาท0าภายใน 7 วัน นับตั้งแต0วันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากต0างประเทศ เวนแต0เปFนของ
ที่รัฐมนตรีว0าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกล0าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช0นเดียวกับเรือ
ไทยจากต0างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต0จะไดรับอนุญาตจากหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นเจาท0าให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช0เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช0นนั้นก0อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปFนของ
ที่รัฐมนตรีว0าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม0ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว0า
ดวยการส0งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3
ผูประสงค!จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
ต0อหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก
ใหเปFนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขาร0วมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7
(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น หน0วยการบริหาราชการส0วนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง จํานวนรอยละ 2.5 ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปFนผูทิ้งงาน
ได หากมีพฤติกรรมเปFนการขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม
11.4
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลว ไม0ไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นจะริบ
หลักประกั นซอง หรื อเรีย กรองจากผูออกหนั งสื อค้ํ าประกั นซองทัน ที และอาจพิ จารณาเรีย กรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปFนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5
หน0 ว ยการบริ ห ารราชการส0 ว นทองถิ่ น สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแกไขเพิ่มเติ มเงื่ อนไข หรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปFนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝมือช8าง
เมื่อหน0วยการบริหารส0วนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปFนผูรับจางและไดตกลง
จางก0อสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงว0าในการปฏิบัติงานก0อสรางดังกล0าว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผ0านการทดสอบมาตรฐานฝ'มือช0างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท0าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ใน
อัตราไม0ต่ํากว0ารอยละ 10 ของแต0ละสาขาช0างจํานวนอย0างนอย 1 คน ในแต0ละสาขาช0าง ดังต0อไปนี้
12.1
ช0างก0อสราง หรือช0างโยธา
12.2
วิศวกรโยธา
12.3
ฯลฯ
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว0างระยะเวลาการก0อสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเคร0งครัด
เทศบาลตําบลจองถนน
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

แผ0นที่ 2/2
เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส* เลขที่ 1/2558
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแก0หน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่นในการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส!คราวเดียว ใหถือว0าผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธ!กันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแต0
กรณี
“ การขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรม” หมายความว0า การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอย0างใด ๆ อันเปFนการขัดขวาง หรือเปFนอุปสรรคหรือไม0เปjดโอกาสใหมีการแข0งขันราคาอย0าง
เปFนธรรมในการเสนอราคาต0อหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น ไม0ว0าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย!สิน หรือประโยชน!อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือข0มขู0ว0าจะ
ใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปFนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค!ที่จะ
แสวงหาประโยชน!ในระหว0างผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน!แก0ผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปFนผูมีสิทธิ์ทํา
สัญญากับหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข0งขันราคาอย0างเปFนธรรมหรือเพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบหน0วยการบริหารราชการส0วนทองถิ่น โดยมิใช0เปFนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

****************************************************

เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส* เลขที่ 1/2558
บัญชีเอกสารส8วนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปFนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส0วนสามัญหรือหางหุนส0วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน……………….แผ0น
บัญชีรายชื่อหุนส0วนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผ0น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…………………แผ0น
หนังสือบริคณห!สนธิ
จํานวน………………..แผ0น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…….…………แผ0น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ0
จํานวน……………….แผ0น
2. ในกรณีผูเสนอราคาไม0เปFนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
จํานวน………………..แผ0น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปFนหุนส0วน
จํานวน………...……..แผ0น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปFนหุนส0วน
จํานวน…………….….แผ0น
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปFนผูเสนอราคาร0วมกันในฐานะเปFนผูร0วมคา
สําเนาสัญญาของการเขาร0วมคา
จํานวน……..………..แผ0น
(ก) ในกรณีผูร0วมคาเปFนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน……………….แผ0น
- บุคคลที่มิใช0สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน……………….แผ0น
(ข) ในกรณีผูร0วมคาเปFนนิติบุคคล
- หางหุนส0วนสามัญหรือหางหุนส0วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………….แผ0น
บัญชีรายชื่อหุนส0วนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……….…….แผ0น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน………..…….แผ0น
หนังสือบริคณห!สนธิ จํานวน……………แผ0น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………..แผ0น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ0 จํานวน……………แผ0น

-24. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองว0า เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ดวยระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้ถูกตองและเปFนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………………ผูเสนอราคา
(…………………………………………….)

เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส* เลขที่ 1/2558
บัญชีเอกสารส8วนที่ 2
O
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปjดอากรแสตมปkตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน……………………แผ0น
O
2. หลักประกันซอง จํานวน……………………แผ0น
O
3. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก0อสราง (ถามี) จํานวน………………แผ0น
O
4. บัญชีรายการก0อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ!
ค0าแรงงาน ภาษี ประเภทต0าง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย จํานวน………….….แผ0น
O
5. อื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองว0า เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้ ถูกตองและเปFนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………..ผูเสนอราคา
(………………………………………..)

