ประกาศเทศบาลตาบลท่าผา
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาภูเขาภายในตาบลท่าผา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------ด้วย
เทศบาลตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้าง ประปาภูเขา หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ทต.ท่าผา สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1
– 10 ตาบลท่าผา
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
ราคากลาง
ผลงานก่อสร้าง ระยะเวลา ค่าเอกสาร
ที่ได้รับจัดสรร
ค่าก่อสร้าง
ดาเนินการ
ประมูล
5,089,000.00

3,583,561.84

1,790,000.00

210 วัน

1,500.00

ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นที่ผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.8
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทและความคุ
ธิ์
้มกันเช่นว่านั้น
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการ จ้างของเทศบาล
ตาบลท่าผา
/ 6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา.....

-26. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,790,000.- บาท และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลต
่
าบลท่าผาเชื่อถือ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พร้อมกัน
ณ
เทศบาลตาบลท่าผา ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 –10 ตาบลท่าผา อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และกาหนดรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
หากไม่ไปดูจะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในการทางาน จะนามาอ้างให้พน้ ความรับผิดชอบต่อเทศบาลตาบลท่าผาไม่ได้
กาหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง
16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่า
การอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่
19 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซือ้ เอกสารประมูลในราคา ชุดละ 1,500.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาล
ตาบลท่าผา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 5382 8435 ต่อ 13
ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์
http://www.thapa-cm.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

( นายสุพจน์ ริจา่ ม )
นายกเทศมนตรีตาบลท่าผา

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2560
การจ้างเหมาก่อสร้างประปาภูเขาภายในตาบลท่าผา จานวน 1 โครงการ
ตามประกาศ เทศบาลตาบลท่าผา
ลงวันที่ 24 เมษายน 2560
****************************************
ด้วย เทศบาลตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ เทศบาลตาบล
ท่าผา ” มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมาก่อสร้างประปาภูเขาภายในตาบลท่าผา ก่อสร้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้าง ประปาภูเขา หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ทต.ท่าผา สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1
– 10 ตาบลท่าผา
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
ราคากลาง
ผลงานก่อสร้าง ระยะเวลา ค่าเอกสาร
ที่ได้รับจัดสรร
ค่าก่อสร้าง
ดาเนินการ
ประมูล
5,089,000.00

3,583,561.84

1,790,000.00

210 วัน

1,500.00

โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
(1) โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมูท่ ี่ 1-10 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ งานท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต
K = 0.35 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05St/So+0.30PVCt/PVCo
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร.....

-21.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคาราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณกลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รขู้ ้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นที่ผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.8
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการจ้าง ของเทศบาล
ตาบลท่าผา
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,790,000.-บาท และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลต
่
าบลท่าผาเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/3. หลักฐานการเสนอราคา....

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รว่ มค้า และในกรณีที่
ผูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบใน ข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซองตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณงาน
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9(2)
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-44. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้โี ดยไม่มเี งื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
สาหรับในวันเสนอเสนอด้านเทคนิคการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งปริมาณงานให้ผู้ค้ากรอกรายละเอียดวัสดุ
และรายการเนือ้ งานแต่ละรายการแต่ยังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคาและเมื่อผลการประมูลฯ ได้ผู้
เสนอราคาต่าสุดแล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะแจ้งให้ผู้เสนอราคาต่าสุดมากรอกจานวนเงินให้
ตรงกับราคาที่เสนอไว้
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ให้ยื่นพร้อมการยืนยันราคาสุดท้าย หลังสิ้นสุดการประมูล
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 365 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตาบลท่าผา
ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันที่
17 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ที่ว่าการอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

/ คณะกรรมการดาเนินการ.......

-5คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 1.7(1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มหี ลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคา หรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคา และ เทศบาลตาบลท่าผา
จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ิสทิ ธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบือ้ งต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประมูลราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มสี ิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินการะบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิน้ สุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาแสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้
/ (1) ผูเ้ สนอราคาจะต้อง.....

-6(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิค
แล้ว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ราคากลางของ
โครงการ จานวน 3,583,561.84 บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(5) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาหรือผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(6) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาต้องหรือผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(7) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลด
ราคาขัน้ ต่า (Minimum Bid) ดังนี้ ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 7,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครัง้ ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอ
ลดแล้ว
(
8) ห้ามผู้มสี ิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิน้ แล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(
9) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนีจ้ ะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(10) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
11.00 น. – 11.30 น. ทั้งนีจ้ ะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
(11) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ ีสทิ ธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

/ (11) หลักประกันซอง.....

-75. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
179,179.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน-)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตาบลท่าผา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ
1.6(1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตาบลท่าผา จะคืนให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผูค้ ้าประกันภายในวัน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มสี ิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มสี ิทธิเสนอราคา
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตาบลท่าผา จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6 .2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ เทศบาลตาบลท่าผา เท่านั้น

/ 6.3 เทศบาลตาบลท่าผา....

-86.3 เทศบาลตาบลท่าผา สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ เทศบาลตาบล
ท่าผา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่าง ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
6 .4
ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือ เทศบาลตาบลท่าผา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลท่าผา มีสทิ ธิที่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตาบลท่าผา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตาบลท่าผา
เป็นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลตาบลท่าผา จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสทิ ธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทงิ้ งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มสี ิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือ เทศบาลตาบลท่าผา จะให้ผู้มสี ิทธิเสนอ
ราคารายนั้น ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลท่าผา มีสทิ ธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้มสี ิทธิเสนอราคารายนั้น

/ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏ......

-96.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสทิ ธิเสนอ
ราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มสี ิทธิเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 เทศบาลตาบลท่าผา มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาดังกล่าว และ เทศบาลตาบลท่าผา จะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา ดังระบุไว้ในข้อ 1.5 กับ เทศบาลตาบลท่าผา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า)
ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เทศบาลตาบลท่าผา ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตาบลท่าผา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.6(2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 เทศบาลตาบลท่าผา จะจ่ายเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้าง ประปาภูเขา หมู่ที่ 1 - 10
ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ทต.ท่าผา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 – 10 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 4 งวด ดังนี้

/ งวดที่ 1........

-10งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 20 % ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- ก่อสร้างฝายกั้นน้า 1 ฝาย
- วางท่อ PVC ขนาด 6 นิว้ 40.00 เมตร
- วางท่อ PVC ขนาด 5 นิว้ ยาวรวม 488.00 เมตร
- วางท่อ PE 5 นิว้ ยาวรวม 95.00 เมตร
- ปรับระดับท่อเดิม 300 เมตร
- ติดตัง้ ที่ระบายตะกอน 2 ชุด และที่ระบายอากาศ 2 ชุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้า จุดที่ 1 – 2 แล้วเสร็จ
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน 20 % ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- วางท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ ยาวรวม 1,524.00 เมตร
- วางท่อ PE 4 นิว้ ยาวรวม 365.00 เมตร
- ติดตัง้ ที่ระบายตะกอน 3 ชุด และที่ระบายอากาศ 3 ชุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้า จุดที่ 3 แล้วเสร็จ
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงิน 25 % ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- วางท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ ยาวรวม 4,236.00 เมตร
- วางท่อ PE 4 นิว้ ยาวรวม 20.00 เมตร
- ติดตัง้ ที่ระบายตะกอน 7 ชุด และที่ระบายอากาศ 5 ชุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้า จุดที่ 4 แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างถังเก็บน้างานค้าง แล้วเสร็จ
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน 35 % ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
โดยผู้รับจ้างได้ทาการ
- วางท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ ยาวรวม 4,620.00 เมตร
- วางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ ยาวรวม 2,368.00 เมตร
- ติดตัง้ ที่ระบายตะกอน 2 ชุด และที่ระบายอากาศ 1 ชุด
- งานทดสอบท่อ ล้างท่อ พร้อมแก้ไขที่เดิมที่เสียหาย
และปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแบบ รูปรายการทุกประการ และ ได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
/ 9. อัตราค่าปรับ........

-119. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตาบลท่าผา ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิม ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมูบ่ ้าน) (ครั้งที่ 3) ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลท่าผาได้รับความเห็นชอบในการ
ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบในการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
เทศบาลตาบลท่าผา สามารถยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
11.2 เมื่อเทศบาลตาบลท่าผา ได้คัดเลือกผู้มสี ิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซือ้ ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้ส่งิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

/ 11.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอ.........

-1211.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเทศบาลตาบลท่าผาแล้ว จะถอนตัวออกจากกาประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (4) (5)
(6) และ ( 7) มิฉะนั้น เทศบาลตาบลท่าผา จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาซึ่ง เทศบาลตาบลท่าผา ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตาบลท่าผา จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลตาบลท่าผา สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างตามประกาศนีล้ ดลงหรือเพิ่มขึน้ จากค่างานเดิมตามสัญญา โดยวิธีการตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ ค .ร.ม.
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และตามหนังสือสานักเลขาธิการรัฐมนตรี นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
สูตรการปรับราคา
(ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตาบลท่าผาได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ 1.7
13. ป้ายโครงการก่อสร้าง
ก่อนที่จะเริ่มทาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตัง้ แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จานวน 1 ป้าย ตามแบบและข้อกาหนดของเทศบาลตาบลท่าผา

/14. มาตรฐานฝีมอื ช่าง........

-1314. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ เทศบาลตาบลท่าผา ได้คัดเลือกผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ ล้ว ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม หรือผูม้ ีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ.รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
14.1 ช่างก่อสร้าง
14.2 ช่างโยธา
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลตาบลท่าผา

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

