ประกาศเทศบาลตําบลบ้านดอน
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟั ลท์ จากบ้านดอนไฟไหม้ถงึ
บ้านดอนปอ หมู่ที ๕-๗ ตําบลบ้านดอน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาล
ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตําบลบ้านดอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟั ลท์ จากบ้านดอนไฟไหม้ถึงบ้านดอนปอ หมู่ที ๕-๗ ตําบลบ้านดอน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงิน
ทังสิน ๕,๔๐๕,๓๖๑.๒๒ บาท (ห้าล้านสีแสนห้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทยีสิบสองสตางค์)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้ งงานเป็
ิ
นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตําบล
บ้านดอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี

๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตําบลบ้านดอนเชือถือ
ผูย้ ืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัตดิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีทีกิจการร่วมค้า
ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนข้อเสนอได้
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.bandon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง เทศบาลตําบลบ้านดอน ผ่านทางอีเมล์ 5720908@dla.go.th หรือช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตําบลบ้านดอนจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bandon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายทรงบท คุม้ ฉายา)
นายกเทศมนตรีตาํ บลบ้านดอน

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที e๑/๒๕๖๓
การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุ งผิวจราจรแบบพาราแอสฟั ลท์ จากบ้านดอนไฟไหม้ถงึ บ้านดอนปอ หมู่ที ๕-๗
ตําบลบ้านดอน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ๑ สาย
ตามประกาศ เทศบาลตําบลบ้านดอน
ลงวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลบ้านดอน ซึงต่อไปนีเรียกว่า "เทศบาลตําบลบ้านดอน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟั ลท์ จากบ้านดอนไฟไหม้ถึงบ้านดอนปอ หมู่ที ๕-๗ ตําบลบ้านดอน
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สาย ณ หมู่ที
๕ - ๗ ตําบลบ้านดอน อําเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒

.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ งงาน
ิ
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ ุคคลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ตําบลบ้านดอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ืนข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตําบลบ้านดอนเชือถือ
ผูย้ ืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(๑) กรณี ทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิตบิ ุคคลที
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที
กิจการร่วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็ น

ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ื อหุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุ คล ให้ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุ คลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ ทังนี
หากผูร้ บั มอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผยู้ ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยืนใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื อนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง ทังนี
ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จา่ ยทังปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจาก เทศบาลตําบลบ้านดอน ให้เริมทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลบ้านดอน ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอ
รายอืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ และเทศบาลตําบลบ้านดอน จะ
พิจารณาลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่ เทศบาลตําบลบ้านดอน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ืน

ข้อเสนอรายนัน มิใช่เป็ นผูร้ ิเริมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน
๔.๘ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จา่ ยทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผูย้ ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน ๒๗๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สอง
แสนเจ็ดหมืนหกพันสีร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นันชําระต่อเจ้าหน้าทีในวันทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษทั เงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตําบลบ้านดอนตรวจสอบความถูกต้องในวันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื อผูย้ ืนข้อเสนอในหนังสือคําประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ระบุชือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็ น
ผูย้ ืนข้อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ระบุชือผูเ้ ข้าร่วมค้ารายทีสัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี เทศบาลตําบลบ้านดอนจะคืนให้ผยู้ ืนข้อเสนอหรือผูค้ าํ
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีเทศบาลตําบลบ้านดอนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้ นะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผยู้ ืนข้อเสนอรายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่
เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่ เมือได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลง หรือผูย้ ืนข้อเสนอได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี เทศบาลตําบลบ้าน
ดอนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื นข้อเสนอ เทศบาลตําบลบ้านดอน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูย้ ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืน
ข้อเสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ผยู้ ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือนไขทีเทศบาลตําบลบ้านดอนกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนทีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือ
เป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ื นข้อเสนอรายนัน
๖.๔ เทศบาลตําบลบ้านดอนสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตําบลบ้านดอน

(๒) ไม่กรอกชือผูย้ ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ืนข้อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตําบลบ้านดอน มีสิทธิให้ผยู้ ืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริง
เพิมเติมได้ เทศบาลตําบลบ้านดอนมีสิทธิทีจะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๖.๖ เทศบาลตําบลบ้านดอนทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือ
ราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลบ้านดอนเป็ นเด็ดขาดผูย้ ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง เทศบาลตําบลบ้านดอนจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ว่ายืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ชือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบคุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลตําบลบ้านดอน จะให้ผยู้ ืนข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูย้ ืนข้อเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ เทศบาลตําบล
บ้านดอน มีสิทธิทีจะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน ทังนีผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลบ้านดอน
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบลบ้านดอน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รบั การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการ
เสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็ นหนังสือกับเทศบาลตําบลบ้านดอน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้อง

วางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาล
ตําบลบ้านดอนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน ชําระต่อเจ้าหน้าทีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคําประ
กันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตําบลบ้านดอนจะจ่ายค่าจ้างซึงได้รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อืน ๆ และ
ค่าใช้จา่ ยทังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑ งวด ดังนี
เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทังหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงจ้างเป็ น
หนังสือจะกําหนด ดังนี
๙.๑ กรณีทีผูร้ บั จ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
เทศบาลตําบลบ้านดอน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน
จ้างช่วงนัน
๙.๒ กรณีทีผูร้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึงได้ทาํ สัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลา

ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีเทศบาลตําบลบ้านดอนได้รบั มอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุ ดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ เทศบาลตําบลบ้านดอนได้รบั อนุมตั เิ งินค่า
ก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
๑๑.๒ เมือเทศบาลตําบลบ้านดอนได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลง
จ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ ืนข้อเสนอซึงเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่วนั ทีผูร้ บั จ้างสังหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนัน โดยเรืออืนทีมิใช่เรือ
ไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอซึงเทศบาลตําบลบ้านดอนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็ นหนังสือภายในเวลาทีกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตําบลบ้านดอนจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกัน การยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ เทศบาลตําบลบ้านดอนสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลบ้านดอน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุด และผูย้ ืน
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๑.๖ เทศบาลตําบลบ้านดอน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผูย้ ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลบ้านดอนไม่ได้
(๑) เทศบาลตําบลบ้านดอนไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรร
แต่ไม่เพียงพอทีจะทําการจัดจ้างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการจัดจ้างหรือทีได้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรือสมยอม
กันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้างครังนีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตําบลบ้าน
ดอน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงซึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคาํ นวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีเทศบาลตําบลบ้านดอนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการทีได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมือเทศบาลตําบลบ้านดอนได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมี
และใช้ผมู้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจาํ นวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี
๑๓.๑ วิศวกรรมโยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เทศบาลตําบลบ้านดอน สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ืนข้อเสนอที
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทังนี หากผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับเทศบาลตําบลบ้านดอน ไว้ชวคราว
ั
เทศบาลตําบลบ้านดอน

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

