
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
***************** 

 
  เทศบาลต าบลหนองตาด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายประยูร นิลาราศ จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน      
นายชอบ วิเศษสัตย์ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองตาด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย
มาตรฐานของเทศบาลต าบลหนองตาด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 189,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นบุคคลนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 90,000.00 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบลหนองตาด 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล

หนองตาด ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.             
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด โดยก าหนดให้ไปพบกับ นายธินพัฒน์ หาญชนะ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  
การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ / หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ / หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลต าบล
หนองตาดจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและ
ปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เม่ือมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิด  และ/หรือจะยกเป็น
ข้ออ้างกับเทศบาลต าบลหนองตาดในภายหลังไม่ได้ 

 

/ก าหนดยื่นซอง... 
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  ก าหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคในวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และก าหนดเสนอราคา
ในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และก าหนดให้ บริษัท สวนกุหลาบเซอรารี่ซีล จ ากัด  เป็นผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 
E10/2558  ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด ใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์ www.nongtad.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4466-
610 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ 

  ในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนอย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีผู้มีอ านาจด าเนินการเอง 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 (ถ้ามี)  

 2.  กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาท าการแทน 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ  ระบุความประสงค์และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 (ถ้ามี) 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558 
 
 
     ณรงค์  ประพิณ 

(นายณรงค์  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด 

  
 

 

 

 

 



 

เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E10/2558 
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13 

  ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ลงวันที่  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

******************************* 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบล” 
มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 ต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร และหรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  360 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น
โครงการ บ้านนายประยูร นิลาราศ จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน      นายชอบ วิเศษสัตย์  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลหนองตาด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานของเทศบาลต าบลหนองตาด  ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  189,000.00 บาท   (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   ๑.๑  แบบรูป และรายการละเอียด      
     ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  แบบใบแจ้งประมาณงานและราคา 

  ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 

     ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 
           ๑.7  สูตรการปรับราคา (ค่า K)  
      ๑.8  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (ตามข้อ 3.1) 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ (ตามข้อ 3.2) 
  1.10 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ 
วันประกาศประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (1) 

/2.3 ผู้ประสงค.์.. 
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   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๖ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องเป็น บุคคลหรือ นิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ ประกวดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 90,000.00 บาท (เก้าหม่ืนบาท
ถ้วน)  ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลต าบล
เชื่อถือ 
   ๒.๗  ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
   - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะนิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

 
/(4) เอกสารอื่น ๆ... 
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   (๔) เอกสารอื่น ๆ  
    (4.1)  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์  

    (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20)  
    (4.3)  หนังสือมอบอ านาจ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เสนอราคาได้ลงนาม

แล้วตามแบบในข้อ 1.4  
         (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นท าการแทน 

         (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
            (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

        (5)  บัญชีรายชื่อการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
        (6)  แนบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                   (7)  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ 
       (8)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๒) 

๔. การเสนอราคา  
        ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดรายการเป็นตัวพิมพ์และหรือ
ตัวเขียนให้ชัดเจน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่งด้วย 

     ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน (หกสิบวัน) นับแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 60 วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   
   ๔.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน     
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔ .6 ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประ กวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาจ้าง ตามเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  E10/2558”  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประ กวดราคาตาม
โครงการ  ในวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

/คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะ ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .8 (๑)  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.8 
(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบล
หนองตาด จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่
ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานกรรมการประกวดราคาจ้างจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน เวลาและสถานที่  เพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประ กวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆระหว่างการประ กวดราคา ฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    ๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับเลข
ประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิค
แล้ว 
     (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
     (3.) ราคาเริ่มต้นของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเริ่มต้นที่   189,000.00  บาท   
 
 

/(4) ผู้มีสิทธิ... 
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     (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
     (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่
ระบบ 
     (7)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการ
เสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  (300.00 บาท)  จากราคา
เริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 300.00 บาท  จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
     (8) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ 
เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด  
     (9) ผู้มีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
     (10) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 10.30 น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  
(บก.005) ให้ทราบต่อไป 

    
๕. หลักประกันซอง 

  ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอด้านเทคนิค จ านวน 
9,450.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบบาทถ้วน ) เท่ากับร้อยละห้าของวงเงินที่จัดหา (5%) โดยหลักประกัน
ซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลต าบลหนองตาด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

   ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลหนองตาด จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 
/6.หลักเกณฑ์... 
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 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑ ในการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลต าบลหนองตาด จะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคารวม 
  ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาลต าบลหนอง
ตาด เท่านั้น 

   ๖.๓ เทศบาลต าบลหนองตาด  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการ ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลต าบลหนองตาด 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรีย บแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น    

๖.๔ ในการตัดสินการ ประกวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือเทศบาลต าบลหนองตาด  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลหนองตาดมีสิทธิที่จะ ไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ เทศบาลต าบลหนองตาด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองตาด  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลหนองตาด  จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคา จ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการ ประกวดราคา หรือเทศบาลต าบลหนองตาด จะให้ผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ มีสิทธิ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการ ประกวดราคา จ้างด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลหนองตาด มีสิทธิจะไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น 

 
 
 

/6.6 ในกรณี... 
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  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑ .๘ เทศบาลต าบลหนองตาด มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และ
เทศบาลต าบลหนองตาด จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน   

๗. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๕ กับ เทศบาลต าบลหนองตาด  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ  5 ของราคาค่าจ้างที่ ประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ให้
เทศบาลต าบลหนองตาด ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

   ๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลหนองตาด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

   ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 

   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน         
  เทศบาลต าบลหนองตาด จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด ดังนี้ 
   เทศบาลต าบลหนองตาดจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถัดจากวันที่ เทศบาลต าบลหนองตาด  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลหนองตาด ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น 

ราคากลางของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  189,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน
เก้าพันบาทถ้วน) 

/11.2 เมื่อเทศบาล... 
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   ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลต าบลหนองตาด   ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการประ มูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
       (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
       (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเทศบาลต าบลหนองตาด แล้วจะถอนตัวออกจากการ ประมูลฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔ .๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
มิฉะนั้น เทศบาลต าบลหนองตาด จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองตาด   ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลหนองตาดจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑.๕ เทศบาลต าบลหนองตาด สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้  
                  ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                  สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลหนองตาดได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๗ 
 
 

/13. มาตรฐานฝีมือช่าง... 
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๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อเทศบาลต าบลหนองตาด ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอรคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑  ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
   ๑2.1  วุฒิ ปวท.สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา 
    ๑2.๒  วุฒิ ปวส.ทางการก่อสร้างหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการก่อสร้าง 
 
 ๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองตาด 
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 

 
      ณรงค์  ประพิณ  

(นายณรงค์  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด 


