
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานดงบากถึงบานแสนพัน หมู ๑ บานกุดฉิมก

ลาง ตําบลกุดฉิม

ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๕

         องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม" มีความประสงค

จะ ประกวดราคาจางกอสราง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานดงบากถึงบานแสนพัน หมู ๑ บา

นกุดฉิมกลาง ตําบลกุดฉิม ณ หมู ๑ บานกุดฉิมกลาง ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

         (๒)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     สูตรการปรับราคา

 ๑.๖     บทนิยาม

 (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

         (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๑.๙     แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 ๑.๑๐     สูตรปรับราคา

 ๑.๑๑     ภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ) (นายคมกรชิ  ธงยศ) (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
/.๑.๑๒ แบบ.....
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 ๑.๑๒     แบบกอสราง

 .................................ฯลฯ.................................

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก องคการ

บริหารสวนตําบลกุดฉิม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

         ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานสามหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมเชื่อถือ

 ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม

คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

         กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

หลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปน

ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.สําหรบั.....
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         สําหรบัขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

         ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

 (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

         (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

         (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

 (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)

         (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

         (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบคุคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.ผู้รบัมอบ.....
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ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

 (๒)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

 (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

 (๕)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

         (๖)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๔.    การเสนอราคา

         ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

         ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

         ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

         ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ใหเริ่มทํางาน

         ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

 ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.ราคา.....
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ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

         ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

         ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

         หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรอืในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอ

เสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผู

ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

 (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

 (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

 (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

         (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

         ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

         ผูยื่นขอเสนอตองวางหลกัประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

สามพันบาทถวน)

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.๕.๑ เช็ค.....
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         ๕.๑     เช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

 ๕.๒     หนงัสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

 ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

         ๕.๔     หนงัสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

         กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนด

ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

         หลกัประกันการเสนอราคาตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู

ชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด

ไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

         ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวน

ตําบลกุดฉิมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

 ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

         กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ องคการบริหารสวนตําบล

กุดฉิม จะพิจารณาจาก ราคารวม

         ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.มิ ใช่.....
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มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ

ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

         ๖.๔     องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมี

การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

         (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ขององคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

         (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

         ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จ

จริงเพิ่มเติมได องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง

ดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

         ๖.๖     องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา

ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด

หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอ

เสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมจะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม

ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

         ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวน

ตําบลกุดฉิม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

         ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม อาจประกาศยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัด

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
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เลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

         ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

 ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

         ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

         ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะ

ตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหองคการ

บริหารสวนตําบลกุดฉิมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

 ๗.๑     เงินสด

         ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

 ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

         ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

 ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

         หลกัประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

 ๘.    คาจางและการจายเงิน

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.องค.์....

8/11



         องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และ

คาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้

         เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

 ๙.    อัตราคาปรับ

         คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

         ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ

งานจางชวงนั้น

         ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของราคางานจาง

 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ

ไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

 ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ ๒๕๖๖

         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดรับอนุมัติ

เงินคากอสรางจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ ๒๕๖๖

"การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณราย

จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได"

         ๑๑.๒   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และ

ไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา

มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

         (๑)    แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.ยกเวน้.....
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ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

         (๒)    จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

 (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

         ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมจะริบหลักประกันการยื่น

ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสีย

หายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ

         ๑๑.๔   องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน

แบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

         ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผู

ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

         ๑๑.๖   องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่

ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไมได

         (๑)    องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือได

รับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

         (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรอืที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

         (๓)    การทําการจัดจางครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวน

ตําบลกุดฉิม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

         (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง

         การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.สําหรบั.....

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ)                   (นายคมกรชิ  ธงยศ)                    (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
                                                                                                                                     /.เมื�อ.....
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เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

         สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ

ในขอ ๑.๕

 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง

         เมื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมี

และใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถาบันที่เชื่อถือได หรือผูมี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา

ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

 ๑๓.๑    สาขางานกอสราง

 ๑๓.๒    สาขาชางโยธา

 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

         ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไวชั่วคราว

องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 ธันวาคม ๒๕๖๕

 (นางสาวสุธาสินี  ใจหาญ) (นายคมกรชิ  ธงยศ) (นางวรรณิตา  ยอดมงคล)     
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