ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม – คลองลานแซะ หมู่ที่ 6
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
**********************************************************************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม - คลองลานแซะ หมู่ที่ 6
บ้ า นท่ า ข้ า ม ต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กว้ า ง 5.00 เมตร ยาว
940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์กาหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 ป้าย
ราคากลาง 2,316,000.- บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ 2,132,500.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้ า
ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ง ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่ านการคัดเลื อกผู้ มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,066,250.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์เชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)
๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัด ซือ้
จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e - Govemment Procurement : e - GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/7.3 คู่สัญญา.................

-2๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.๐๐ น. - ๑1.๐๐ น.
พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 29 สิงหาคม
2560 เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.30 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอชะอวด ชั้น 2
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่
14 กันยายน 2560
ผู้ ส นใจติ ด ต่อ ซื้ อ เอกสารประมู ล ในราคาชุด ละ 2,000.- บาท (-สองพั น บาทถ้ ว น-) ได้ที่
กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075760244 ในวั น และเวลาราช การ หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.nakhonlocal.go.th ,
www.knhong.org โดยผู้ติดต่อขอซื้อเอกสารต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ก.พ.20)
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นมาซื้อเอกสารแทน)
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายเจริญ ศรีภูมิราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560
การจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม – คลองลานแซะ หมู่ที่ 6
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ลงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
**************************************************************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ” มีความประสงค์ จ ะประมูล จ้ า งโครงการก่ อสร้า งถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ติ ก คอนกรี ต สายท่าข้าม คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลควนหนองหงษ์ ก าหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 ป้าย
ราคากลาง 2,316,000.- บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ 2,132,500.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้ า
ร้อยบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.7 บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
/2.5 ผู้ประสงค์.............

-2๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,066,250.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกั บส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์เชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)
๒.๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e - Govemment Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กั บบุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสานาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณธ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอ เป็น ผู้ประสงค์จะเสนอ ร่ว มกันในฐานะเป็น ผู้ร่ว มค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุค คลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๑)
/3.2 ส่วนที่ 2................
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(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน
120 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
ให้เริ่มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/๒560” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการใน
วันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลระดั บ อ าเภอ ที่ ว่ า การอ าเภอชะอวด ชั้ น 2 อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอแต่ละราย
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.7 (๑) ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอรับทราบแล้ว
/หากปรากฏ...................
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อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอกับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประสงค์จะเสนอ จะเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ ผู้ประสงค์จะเสนอ ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูล
จ้างด้วยระบบการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ว่ า กระบวนการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกาหนดวัน และเวลาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User
ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิ บัติตามเงื่ อ นไขที่ร ะบุ ไว้ ใ นหนัง สือ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ หรื อ การจ้า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ 2,132,500.- บาท (สองล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(๔) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และ
เสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

/5. หลักประกันซอง.....................

-5๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอ ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นจ านวน
106,625.- บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตาม แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิ
เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืน ให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอ รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลั กฐานไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริห ารส่ว นตาบลควนหนองหงษ์
เท่านั้น
๖.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์
จะขอเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลควนหนองหงษ์
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอรายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอ ชี้แจง
ข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประสงค์จะเสนอ ได้ หน่วยการบริหารราชการส่ ว น
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/๖.๕ หน่วยการบริหาร...............

-6๖.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลควน
หนองหงษ์เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง องค์การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนอง
หงษ์ จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธ นาคารสั่ งจ่ายให้ แก่องค์การบริห ารส่ ว นตาบลควนหนองหงส์ โ ดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน.....................

-7๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุ ด ท้ า ย) เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต รา ๑๐๐% ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม - คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม
ต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลควนหนองหงษ์ ก าหนด พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 ป้าย เสร็จเรียบร้อย รวมทั้งเก็บ
ทาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อย
ถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุใน ๑.๕ แล้วแต่กรณีจะต้องรั บประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น จั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณา
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะทาสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม - คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม
ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้รับจ้าง ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.3 ผู้ประสงค์............

-8๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์แล้ว จะถอนตัวออกจาการประมูลราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ
๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้คัดเลือกแล้ว
ไม่ไปทาสั ญญาหรื อ ข้ อตกลงภายในเวลาที่ท างราชการกาหนดดั งระบุ ไว้ในข้ อ ๗ องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
ควนหนองหงษ์จ ะริ บหลั กประกัน ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ ออกหนังสื อค้าประกันซองทันที และอาจพิจ ารณา
เรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง จะไม่นามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างโยธา
13.2 ช่างก่อสร้าง
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบีย บได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
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