ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑกําแพงเมืองเพชรบูรณ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ มีความประสงคประกวดราคาจางเหมาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การจางกอสรางอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑกําแพงเมืองเพชรบูรณ ถนนสนามชัย ริมแมน้ําปาสัก ตรงขามวัด
ไตรภูมิ ตําบลในเมือง กอสรางอาคาร ค.ส.ล. กวางประมาณ ๗ เมตร ยาวประมาณ ๑๒ เมตร สูง
ประมาณ ๕ เมตร ๒ ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ ๑๗๒ ตารางเมตร กออิฐโบราณโชวแนวและกอกออิฐฉาบ
ปูน มีพื้นที่รวมประมาณ ๓๒๖ ตารางเมตร พรอมทางเดินโดยรอบรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กําหนด
ราคากลางและงบประมาณของงานกอสราง ในการประมูลจางครั้งนี้ ๙,๙๙๕,๐๐๐.- บาท
(เกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) กําหนดงานแลวเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน
๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลและ/หรือเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว ซึ่งผูเสนอราคาตองมีผลงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) ที่แลวเสร็จในสัญญาเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักเชื่อถือได และเปนผลงาน
ที่มีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ดําเนินการแลวเสร็จถึงวันที่เปดซองประกวดราคาจาง
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลฯ และ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูล
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
/๖.บุคคล...

-๒๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ ระหวาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ และใหถือวาผูไดไปดูสถานที่
หรือไมไปดูสถานที่ไดทราบสถานที่ตลอดอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลา
ทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดตอเทศบาลเมืองเพชรบูรณไมได
กําหนดยื่นเอกสารทางดานเทคนิคและดานราคาประมูลราคาจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยผูเสนอราคาตองแยกซองเสนอดานเทคนิคและดานราคา และยื่นเสนอ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เทานั้น ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ และนําเสนอดาน
วิชาการและทางดานเทคนิค ระยะเวลาในการนําเสนอไมเกิน ๓๐ นาทีตอ ๑ ราย ตามลําดับการยื่นซอง
ดานเทคนิค ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมชาญอนุสรณ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ และเทศบาลฯจะพิจารณาดานเทคนิคกอน จึงจะพิจารณาดานราคา หากผูเสนอ
ราคาไมผานการพิจารณาดานเทคนิคเทศบาลฯสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาดานราคา และประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. โดยเทศบาลฯจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้งสิ้นของงานที่ประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางเหมาฯ พรอมแบบแปลนกอสราง ในราคา
ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ณ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ระหวางวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดhttp://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๔-๘๗๓๕ ตอ ๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ

ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ

เอกสารประกวดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่

๒ /๒๕๕๖

.

ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑกําแพงเมืองเพชรบูรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ มีความประสงคประกวดราคาจางเหมาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การจางกอสรางอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑกําแพงเมืองเพชรบูรณ ถนนสนามชัย ริมแมน้ําปาสัก ตรงขามวัด
ไตรภูมิ ตําบลในเมือง กอสรางอาคาร ค.ส.ล. กวางประมาณ ๗ เมตร ยาวประมาณ ๑๒ เมตร
สูงประมาณ ๕ เมตร ๒ ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ ๑๗๒ ตารางเมตร กออิฐโบราณโชวแนวและกอกออิฐ
ฉาบปูน มีพื้นที่รวมประมาณ ๓๒๖ ตารางเมตร พรอมทางเดินโดยรอบรายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด
ราคากลางและงบประมาณของงานกอสราง ในการประมูลจางครั้งนี้ ๙,๙๙๕,๐๐๐.- บาท
(เกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) กําหนดงานแลวเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบแปลนการกอสราง
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ เอกสารแบงงวดงานกอสราง
๑.๙ แบบหนังสือรับรองของ วิศวกรผูควบคุมงาน
๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองของชางผูควบคุมงาน
๑.๑๑ กฎเกณฑในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
/๒.คุณสมบัต.ิ ..

-๒๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งผูเสนอราคาตองมีผลงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ลานบาทถวน) ที่แลวเสร็จในสัญญาเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักเชื่อถือได และเปนผลงานที่มีอายุไมเกิน ๕ ป
นับจากวันที่ดําเนินการแลวเสร็จถึงวันที่เปดซองประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิตองใสซองปดผนึกแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(๒)ในกรณี

-๓(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลทีม่ ิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคา ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบใน ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบใน ขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จ ไมเ กิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญ ญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจง จากเทศบาลเมือง
เพชรบูรณใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

/๔.๖ ผูประสงค...

-๔๔.๖ กําหนดยื่นเอกสารทางดานเทคนิคและดานราคาประมูลราคาจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยผูเสนอราคาตองแยกซองเสนอดานเทคนิคและดานราคา และยื่นเสนอ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เทานั้น ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ และนําเสนอดาน
วิชาการและทางดานเทคนิค ระยะเวลาในการนําเสนอไมเกิน ๓๐ นาทีตอ ๑ ราย ตามลําดับการยื่นซอง
ดานเทคนิค ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมชาญอนุสรณ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ และเทศบาลฯจะพิจารณาดานเทคนิคกอน จึงจะพิจารณาดานราคา หากผูเสนอ
ราคาไมผานการพิจารณาดานเทคนิคเทศบาลฯสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาดานราคา และประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. โดยเทศบาลฯจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้งสิ้นของงานที่ประมูลจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชนรวมกันระหวาง ผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตระลายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวามี ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๘(๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และเทศบาลฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ มผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหนา
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด

/หากปรากฏ...

-๕หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ที่ ๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา ฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให
ทราบตอไป
/๕.หลักประกันซอง...

-๖๕. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๔๙๙,๗๕๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาลฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลราคาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลจะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) หลักประกันซองตามนขอนี้ เทศบาลจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆจะ คืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลฯจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมทั้งสิ้น
น
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตาม ขอ ๓ (หรือยื่นซองขอเสนอประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ ๔
แลว) คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาข อเสนอ ของผูยื่นของผู
เสนอราคารายนั้น เวนแตเ ปนขอผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียง เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอเทศบาลฯ เทานั้น
๖.๓ เทศบาลฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือ ในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลฯ
/(๒) เสนอรายละเอียด...

-๗(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาทีมี่ ผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิก ส
วาผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ
วันประกาศประมูลราคาจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และ เทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ทีไ่ ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการประมูล
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวได
/๗.การทําสัญญาจาง...

-๘๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให
เทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
จางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๔งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานรื้อถอน
ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง งานตอกเสาเข็ม งานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอผนัง
ฉาบผนัง งานทาสี งานหองน้ํา งานเบ็ดเตล็ด งานพื้น งานฝาเพดาน งานดาดฟา ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกรุผนัง
ดวยอิฐเทียม งานผนังไม ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานตกแตง
ภายใน งานตามรูปแบบรายการที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอยใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

/๑๐.การรับประกัน...

-๙๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่เทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเทานั้น
ราคากลางและงบประมาณของงานประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ
กําแพงเมืองเพชรบูรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครัง้
นี้เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกรมเจาทาดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเทศบาลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวนั ที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเทศบาลเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
กรมเจาทา
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
เทศบาลฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
/๑๑.๔ ผูมีสิทธิ.์ ..

-๑๐๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะเสนอราคา
จะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
๑๓.๑ กอสราง
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูร ับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ
...................………………….........
(นางจินตนา ทรัพยปริญญาพร)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

