เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2560
การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.67-002
สายทุ่งคา – หน้าถ้า หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวังวัว ต้าบลควนกลาง อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศเทศบาลต้าบลควนกลาง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
---------------------------ด้วยเทศบาลตาบลควนกลาง ซึ่ง ต่ อไปนี้เรี ยกว่า “เทศบาลตาบล” มีความประสงค์ จะประมู ล
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.67-002 สายทุ่งคา – หน้าถ้า ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลควนกลาง พร้อมติ ดตั้ง ป้ายประชาสัมพัน ธ์ จ านวน 1 ป้ าย หมู่ที่ 5 บ้า นคุ้ ง วั ง วัว ตาบลควนกลาง
อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 6,562,100.- บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ขนาดกว้ า ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า
8,000 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างปริมาณไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ป้าย
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท ( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลตาบลควนกลางเชื่อถือ
2.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจากั ดหรือบริษั ทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิ ติ บุ คคล หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ บั ญชี รายชื่ อกรรมการผู้ จั ดการ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม และบั ญชี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(5) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างและหนังสือรับรองดูสถานที่ พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่ อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การตามสั ญ ญาที่ จ ะจ้ า ง
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลควนกลาง
ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจ
ดูร่างสัญ ญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้ง หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2560” ยื่นต่อ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซือหรือการจ้างระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
แต่ ล ะรายว่ า เป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เป็ น
ผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกัน ระหว่ างผู้ป ระสงค์จะเสนอราคากับผู้ใ ห้บริก ารตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7(1)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่ นใดที่ มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลก่อนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ กระท าการอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นราคาอย่ างเป็ นธรรม อาจอุ ทธรณ์ ค าสั่ งดั งกล่ าวต่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ว่ า กระบวนการเสนอราคาจ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ประสบข้อขัดข้ อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน และเวลา สถานที่เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจด าเนิ น การใด ๆ ระหว่ า งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน
(Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้นของประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 6,562,100.- บาท
(หกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
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(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมู ลจ้ างด้ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ จะต้ องต่ ากว่า ราคาเริ่ มต้ นในการประมูล และจะต้ องเสนอลดราคาขั้น ต่ า
(Minimum Bid) ไม่ น้ อยกว่ าครั งละ 10,000.- บาท จากราคาเริ่ มต้ นในการประมู ลฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถั ดๆไป
ต้องเสนอลดราคาครังละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไ ด้รับคั ดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้ บริ การเสนอราคาทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ และค่า ใช้ จ่า ยในการเดิ นทางของผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิก ส์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) การประมูลใช้แบบปิดราคา
(10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสานักงานตลาดกลาง
(11) กรณีราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
(12) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มีการต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที
ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)
5. หลักประกันซอง
ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาต้อ งวางหลัก ประกัน ซองพร้ อมกั บการยื่น ซองข้อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
จานวน 328,105.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตาบลควนกลาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตาบลควนกลาง จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุดจะคืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลตาบลควนกลาง จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้วคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลควนกลาง เท่านั้น
6.3 เทศบาลตาบลควนกลาง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตาบลควนกลาง
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล หรือเทศบาลตาบลควนกลาง มีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็ จจริง สภาพฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลควนกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตาบลควนกลาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลควนกลางเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลควนกลาง จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า
ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือเทศบาลตาบลควนกลาง จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ท าให้ เชื่ อได้ ว่ าผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาสามารถด าเนิ นงานตามการประมู ลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลควนกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
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ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขั ดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.7 เทศบาลตาบลควนกลาง มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตาบลควนกลาง
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญ ญา
ดังระบุไว้ในข้อ 1.5 กับเทศบาลตาบลควนกลาง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สั ญ ญาเป็ น จ านวนเงิ นเท่ า กั บ ร้ อยละ 5 ของราคาค่ าจ้ างที่ ประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ด้
ให้เทศบาลตาบลควนกลาง ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลควนกลาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังในระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั นนี้ จ ะคื นให้ โดยไม่ มี ดอกเบี้ ยภายใน 15 วั น นั บถั ดจากวั นที่ คู่ สั ญ ญาพ้ นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลควนกลาง จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น - งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
.
ให้แล้วเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.
.
ให้แล้วเสร็จภายใน
วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
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10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลควนกลาง ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินจัดสรรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลควนกลาง ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเท่านั้น และหากไม่ได้รับเงินจัดสรร
งบประมาณผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากเทศบาลต้าบลควนกลางไม่ได้ทังสิน
- ราคากลางของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 ป้ า ย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลควนกลาง หมู่ ที่ 5 บ้ า นคุ้ ง วั ง วั ว ต าบลควนกลาง อ าเภอพิ ปู น
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 6,562,100.-บาท
(หกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
11.2 เมื่อเทศบาลตาบลควนกลาง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ นเอกสารประกวดราคาด้ วยวิ ธี อิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่ อ
เทศบาลตาบลควนกลางแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็น ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลตาบลควนกลางจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
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ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลควนกลาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตาบลควนกลาง จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลตาบลควนกลาง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนด ในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลควนกลาง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.1 ช่างก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตาบลควนกลาง

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

