ประกาศเทศบาลตําบลจองถนน
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขทื่ ๑/๒๕๕๘
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓)
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
…………………………………………………..
ดวยเทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีความประสงคจะประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) โดยทําการ
กอสรางอาคาร ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานประเภท
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปายตามรายการ กําหนดราคากลาง
๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๘๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถวน)
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะ
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลจองถนน ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป นผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป

-๒กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจางหรือจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
(ที่วาการเภอเขาชัยสน) และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน
กําหนดเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐
น. – ๑๕.๓๐ น.
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคาชุดละ ๒,๐๐๐.บาท ไดทกี่ องคลัง เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหวางวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดไดที่ WWW.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมาย
๐-๗๔๖๗-๕๕๕๙ ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นายพิณโย ขวัญเซง)
นายกเทศบาลตําบลจองถนน

เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๘
การประมูลจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓)
ตามประกาศเทศบาลตําบลจองถนน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
…………………………………………………………
เทศบาลตําบลจองถนน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล” มีความประสงคจะประมูลจาง ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) โดยทําการ
กอสรางอาคาร ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานประเภท
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑
ปาย กําหนดราคากลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๖ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มีอ าชี พรั บ จ างงานที่ ป ระกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจ งเวี ยนชื่อแลว หรือไมเ ปนผูที่ไดรับผลของการสั่ งใหนิติบุคคลหรืบุคคลอื่น เปน ผูทิ้งงานตามระเบีย บของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘

-๒๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิ ติบุคคลและมี ผลงานกอสรางประเภทเดีย วกั นกั บงานที่
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๘๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาท
ถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลควนขนุนเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบี ย นนิติ บุคคล หนั งสือบริคณหส นธิ บั ญ ชีร ายชื่อกรรมการผู จั ดการ ผู มีอํา นาจควบคุ ม และบัญ ชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาร ว มกั น ในฐานะเป น
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝ ายใดเป น บุ คคลธรรมดาที่มิ ใช สัญ ชาติไทย ก็ใหยื่ น สํ าเนาหนังสื อเดิน ทาง หรื อผู ร ว มคา ฝ ายใดเป น นิติ บุคคลให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒. สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๗ เทานั้น)

-๓(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๔๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ “ ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา ที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เป น
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาก อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป นธรรมตามข อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค จ ะเสนอราคาหรื อผูมีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
นอกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

-๔ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการประมู ล จ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ กทรอนิ กสป ระสบขอขัดข องจนไมอาจดําเนิ น การตอไปใหแลว เสร็จ ภายในเวลาที่ กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลว จะดําเนินกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะต อ งเริ่ ม ต น ที่
๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และจะเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐.- บาท (รอยละ ๐.๒๐)
จากราคาเริ่มตนในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอ
ลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๖) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรง
กับราคาที่เสนอหลังสุด
(๗) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก ใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป

-๕๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื นราคา โดยหลั กประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๗ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๗ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัด เลื อกไว ซึ่งเสนอราคาต่ํา สุดจะคืน ใหตอเมื่อได ทําสัญ ญาหรื อข อตกลง หรื อเมื่ อผู มีสิ ทธิเสนอราคาไดพน จาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๕.๖ หลักเกณฑการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา มีดังนี้
ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาใหยึดหลักประกันซองของผูคาในอัตรา รอยละ ๕
ของราคาที่จัดหา เวนแตกรณีดังตอไปนี้ ใหยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของราคา ที่จัดหา
( ๑ ) ผูคาที่ยื่นเอกสารปลอม
( ๒ ) ผูคาที่เสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด
เพื่อแจงความประสงคและระบุราคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมูลผานโทรสาร
( ๓ ) ผูคาที่มีพฤติการณสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
( ๔ ) ผูคาที่ไมยอม LOG IN เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะเปนเหตุสุดวิสัย และได
แจงใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
( ๕ ) ผูคาที่ LOG IN แลว ไมเสนอราคา หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประมูล
หรือเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
( ๖ ) ผูคาที่ไมยืนยันราคาสุดทายซึ่งตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย
๗. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๗.๑ ในการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม .

-๖๗.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ
๔ แล ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรั บ พิ จ ารณาข อ เสนอของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายนั้ น เว น แต เ ป น
ข อ ผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เทานั้น
๗.๓ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
(๒) เสนอรายละเอีย ดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารประมูลจางด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๗.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาจา งด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๗.๕ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นเปนเด็ดขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๗.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเป นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ กระทําการอัน เปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

-๗๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธ นาคารสั่งจา ยให แก หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเป นเช็คลงวั นที่ ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๗
(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๗ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่
๑ เป น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร อ ยละ ๒๕ ของค า จ าง เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ป ฏิ บั ติ
งาน ปรับพื้นที่ ปกผัง ขุดดินฐานราก ผูกเหล็ก ตั้งแบบ เทคอนกรีตฐานราก เสาตอมอ คานคอดิน เสาและพื้น
แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
งวดที่
๒ เป น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร อ ยละ ๒๕ ของค า จ า ง เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ป ฏิ บั ติ
งาน กออิฐ ฉาบปูนและติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๐ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑7 จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับมอบงาน โดยผูรับจาง
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑
เงินคาจ างสํา หรั บงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน งบประมาณประจําป เงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีลักษณะเปนรายจายลงทุน .

-๘การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีลักษณะเปนรายจายลงทุน แลวเทานั้น
ราคากลางของงาน โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) ในการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)
๑๑.๒
เมื่อหนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปน
ผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนํามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตเช น นั้ น ก อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป น ของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓
ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.7 (๔) (๕)
และ (๗) มิฉะนั้น หนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง จํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ทัน ที และอาจพิ จารณาเรีย กรองใหช ดใชความเสี ย หายอื่ น (ถ ามี) รวมทั้งอาจพิจ ารณาใหเ ป น ผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕
หน ว ยการบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อหนวยการบริหารสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๒.๑
ชางกอสราง หรือชางโยธา
๑๒.๒
วิศวกรโยธา
๑๒.๓
ฯลฯ

-๙๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา งระยะเวลาการกอสร าง ผู รับจางพึงปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ ที่กฎหมายและระเบีย บได
กําหนดไวโดยเครงครัด
เทศบาลตําบลจองถนน
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนที่ ๑/๒
เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๓
บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตนไดแก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน หางหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงจองหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด

แผนที่ ๒/๒
เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสคราวเดียว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
“ การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให เรียก
รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหา
ประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิ์ทําสัญญากับ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

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

เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………………แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………………แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน…………….แผน
๒. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน………………..แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน……………..แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน……………….แผน
๓. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน……………..แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผน
- บุคคลทีม่ ิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน…………….แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………….แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน……………แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……..แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน……………แผน

-๒ ๔. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ดวยระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

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

เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
O
๑. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน……………………แผน
O
๒. หลักประกันซอง จํานวน………………แผน
O
๓. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง (ถามี) จํานวน………………แผน
O
๔. บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษี ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย จํานวน………….แผน
O
๕. อื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
O
………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

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

