ประกาศเทศบาลตาบลขุนแก้ ว
เรื่อง ประมูลจ้ างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก
บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยเทศบาลตาบลขุนแก้ ว มีความประสงค์จะประมูลจ้ างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริม
เหล็กบริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาด
กว้ างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร พร้ อมติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบเทศบาลตาบลขุนแก้ ว จนแล้ วเสร็จพร้ อมส่งมอบงาน ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานจ้ างใน การประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ นี ้ เป็ นเงิน 1,901,105.00 บาท
และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้ างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ ประกาศ
ไว้ ใน ราคากลางดัง กล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ ต้องปฏิบตั ไิ ปตามราคากลางนัน้ (ผู้เสนอราคาจะต้ องรับผิดชอบใน
การถอดแบบและคานวณราคากลางเอง จะนาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรื อ
เรี ยกร้ องค่าก่อสร้ างในภายหลังไม่ได้ )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัตดิ ังต่ อไปนี ้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและ
ได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อ บุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต้ อง ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน ที่ ประกาศ
ประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทา อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็ นธรรม
ตามข้ อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้น
ศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นัน้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องผ่านการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นในการจ้ างของเทศบาล
ตาบลขุนแก้ ว
/ (2) 6. ผู้ประสงค์...
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6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประ
มูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า .......-......บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลขุนแก้ วเชื่อถือ
7. ในการซื ้อเอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการต้ องนาหนังสือรับ
รองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อใบทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และหนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสต มป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นซื ้อ
เอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน
8. บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ ราย
จ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
9. บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึง่ ได้ ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
10. คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
11. ให้ เอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการที่ประกาศการประมูลจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนหนึง่ ของประกาศการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือก หากมีก ารทาสัญญาซึง่ มีมลู ค่าตังแต่
้
2,000,000 บาท
(สองล้ าน บาท ) ขึ ้นไป กับเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ต้ องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากรและป ฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คล เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2554 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลขุนแก้ วสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อ นิติ
สัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลซึง่ ได้ มีการระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ไม่ได้ แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ เว้ นแต่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลนันจะ
้
ได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรื อได้ มี การปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และมีการสัง่ เพิก
ถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ ว
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้ างและรั บฟั งคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 1 เดือน
กันยายน พ .ศ. 2558 โดยพร้ อมกัน ณ สานักงานเทศบาล ตาบลขุนแก้ ว เวลา 13.00 น. หากผู้
ประสงค์จะประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไปรับฟั งคาชี ้แจงและดูสถานที่ จะถือว่าผู้นนได้
ั ้ รับ ทราบ
คาชี ้แจงไปดูสถานที่แล้ ว จะยกมาเป็ นข้ ออ้ างข้ อโต้ แย้ งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
/ (3) กาหนดยื่น...
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กาหนดยื่นเอกสารประมูล ซือ้ ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์ รวมข่ าวการจัดซือ้ จัดจ้ างของหน่ วยการ
บริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น อาเภอนครชัยศรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าเสนอ
ราคา ในวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. เป็ นต้ นไป
กาหนดอบรมวิธีการประมูล ซือ้ ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน ที่ 9 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2558 โดย บริษัท พันธวณิ ช จากัด และจะดาเนินการประมูลใน วันที่ 11 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2558 ณ สานักงานเทศบาลตาบลขุนแก้ ว เวลา 14.30 น.– 15.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื ้อเอกสารประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100.00 บาท
(หนึง่ ร้ อยบาทถ้ วน) ได้ ที่ สานักงานเทศบาลตาบลขุนแก้ ว (กองคลังเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ) ระหว่างวั นที่
17 เดือน สิงหาคม พ .ศ. 2558 ถึงวั นที่ 26 เดือน สิงหาคม พ .ศ. 2558 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 034-990619 ต่อ 14 หรื อ 17 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลขุนแก้ ว

เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e- 2/2558
การจ้ าง ก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก บริ เวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ตามประกาศเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “เทศบาลตาบล” มีความประสงค์จะประมูลจ้ าง
เหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้ างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร
พร้ อมติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตาบลขุนแก้ ว จนแล้ วเสร็จพร้ อมส่งมอบงาน ด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้ างในการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครัง้ นี ้เป็ น
จานวนเงิน 1,901,105.00 บาท (หนึง่ ล้ านเก้ าแสนหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยห้ าบาทถ้ วน)
ณ บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศ รี จังหวัดนครปฐม โดยมี
ข้ อแนะนาและข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้ อเสนอประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้ าง
1.3 แบบใบแจ้ งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้ าง
1.6 แบบหนังสือค ้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
(3) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑ์การซื ้อหรื อการจ้ าง
โดยการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
/ (2) 2. คุณสมบัต.ิ ..
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2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ อง เป็ นผู้มีอาชีพ รับ จ้ างงานที่ประมูลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ อง ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทาง
ราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อ บุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรื อต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่
ประกาศประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้ อ 1.7
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ ้นศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นัน้
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องผ่านการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นในการจ้ างของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ ว
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกัน กับ
งานที่ประ มูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า .......- ......บาท
และเป็ นผลงานที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลขุนแก้ วเชื่อถือ
2.7 ในการซื ้อเอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการ ต้ องนา
หนังสือรับ รองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อใบทะเบียนพาณิชย์
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และหนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอานาจให้
บุคคลอื่นซื ้อเอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน
2.8 บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ ราย จ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
2.9 บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึง่ ได้ ดาเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e -GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
2.10 คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การรับจ่ายเงิ นแต่ละครัง้ ซึง่ มี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
/ (3) 2.11 ให้ เอกสาร...

(3)
2.11 ให้ เอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการที่ประกาศการ
ประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นส่วนหนึง่ ของประกาศการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึง่ มีมลู ค่าตังแต่
้
2,000,000 บาท
(สองล้ าน บาท ) ขึ ้นไป กับเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ต้ องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากรและปฏิบตั ิ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คล เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2554 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลขุนแก้ วสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติ
สัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลซึง่ ได้ มีการระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ไม่ได้ แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ เว้ นแต่บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลนันจะ
้
ได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรื อได้ มีการปรั บปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และมีการสัง่ เพิก
ถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ ว
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชน จากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะ
เบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จั ดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) ในกรณี ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(3) ในกรณี ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาเป็ นผู้เสนอรา คาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
ให้ ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผ้ ู เข้ าร่วม
ค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติ
บุคคล ให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง (ถ้ ามี)
/ (4) (5) สาเนาใบ...

(4)
(5) สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง (ถ้ ามี)
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นตามแบบในข้ อ 1.8 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้ องลง
นามพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผ้ ปู ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้ บคุ คลอื่นทาการแทน ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย
(3) หลักประกันซอง ตามข้ อ 1.6 (1)
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้ างพร้ อม ทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง (ให้ ใช้ ใน
กรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข้ อ 2.6 เท่านัน)
้
(5) บัญชีรายการก่อสร้ างหรื อใบแจ้ งปริมาณงาน ซึง่ แสดงรายการวัสดุและอุปกรณ์
ค่าแรงอัตราภาษีตา่ ง ๆ รวมทังอั
้ ตรากาไรไว้ ด้วย
(6) แบบใบยื่นข้ อเสนอการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นตามแบบในข้ อ 1.8 (2) ผู้เสนอราคาจะต้ อง
ลงชื่อและประทับตรากากับเอกสารทุกแผ่นในเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้ องยื่น ข้ อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารประมูล
จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี ้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถู กต้ องครบถ้ วน รวมทังลงลายมื
้
อชื่อของผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ ชดั เจน โดยไม่มีการขูด ลบหรื อแก้ ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง จะต้ อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อมประทับตรา(ถ้ ามี) กากับไว้ ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคา จะต้ องกรอกปริมา ณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้ าง ให้
ครบถ้ วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้ าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการ ตามสัญญาที่จะจ้ างให้
แล้ วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ าง หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากเทศบาล
ตาบลขุนแก้ ว ให้ เริ่มทางาน
/ (5) 4.5 ผู้เสนอรา...
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4.5 ก่อนยื่นซองประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประมูลจ้ างทังหมดเสี
้
ยก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้ องยื่น เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้ าซองถึง ประธานกรรมการดาเนินการประมูล ตามโครงการ โดยระบุหน้ าซองว่า “เอกสารประมูลจ้ าง ตาม
เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e- 2/2558 “ ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวม
ข่าวการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น อาเภอนครชัยศรี
เมื่อพ้ นเวลายื่นเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการ ดาเนินการ ประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสม บัตขิ องผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็ นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อ
เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้ บริการต ลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้ อ
1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้ อมทังตรวจสอบข้
้
อเสนอตาม ข้ อ 3.2
และแจ้ ง ผู้ประสงค์จะ เสนอราคา แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลก่อนหรื อในขณะที่มีการเสนอราคาด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผ้ ู ประสงค์จะ เสนอราคา หรื อมีผ้ มู ีสิทธิเสนอราคา กระทาการ อันเป็ นการขัดขวางก าร
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมต าม1.7 (2) คณะกรรมการ ดาเนินการประมูล จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรื อผู้มีสิทธิเสนอราคา รายนันออกจากการเป็
้
นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา และเทศบาล ตาบลขุนแก้ ว จะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่ ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื ้องต้ น เพราะเหตุเป็ นผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้ างด้ วยอิเล็กท รอนิกส์
หรื อเป็ นผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
อาจ
อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อ ผู้วา่ ราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ ถือเป็ นที่สดุ
หากปรากฏต่อคณะ กรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้ อขัดข้ อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ ผ้ แู ทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ
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หรื อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ ไขข้ อขัดข้ องแล้ ว จะให้ ดาเนินการะบวนการเสนอราคาต่อไปจาก
ขันตอนที
้
่ค้างอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั เหลือก่อนจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ ้นสุดการะบวนการเสน อราคาภายในวันเดียวกัน เว้ นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้ โดยง่ายหรื อข้ อขัดข้ องไม่อาจแก้ ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลจะสัง่ ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้ น
กระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้ งให้ ผ้ มู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่นนทราบ
ั้
คณะกรรมการ ดาเนินการ ประมูลสงวน สิทธิในการตัดสิน ใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้ การประมูลฯ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้ องเข้ ารับการอบรมวิธีการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทาง เทศบาลตาบลขุนแก้ ว กาหนดอันจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้ รับ
เลขประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้ อเสนอ
ทางด้ านเทคนิคแล้ ว
(2) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจ้ างด้ วยระ
บบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ ยื่นมาพร้ อมกับซองข้ อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้ นของการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องเริ่มต้ นที่
1,901,105.00 บาท (หนึง่ ล้ านเก้ าแสนหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยห้ าบาทถ้ วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้ อง LOG IN เข้ าสูร่ ะบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ วจะต้ องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องต่ากว่าราคาเริ่มต้ นในการประมูลฯ และจะต้ อ งเสนอ
ลดราคาขันต
้ ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ ละ 3,000.00 บาท จากราคาเริ่มต้ นในการประมูลฯ และ
การเสนอลดราคาครัง้ ถัดๆ ไป ต้ องเสนอลดราคาครัง้ ละไม่น้อยกว่า 3,000.00 บาท จากราคาครัง้ สุดท้ าย
ที่เสนอลดแล้ ว
(7) ห้ ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ ้นแล้ ว
จะต้ องยืนยันราคาต่อผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้ องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ชนะราคา ต้ องรับผิด ชอบค่าใช้ จา่ ย
ในการให้ บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางของผู้ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ จะแจ้ งให้ ทราบในวันเสนอราคา
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5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้ องวางหลักประกันซอ งพร้ อมกับการยื่นซอง ข้ อเสนอ ด้ าน
เทคนิค จานวน 95,055.00 บาท ( -เก้ าหมื่นห้ าพันห้ าสิบห้ า บาทถ้ วน- ) โดยหลักประกันซอง
จะต้ องมีระยะเวลาการค ้าประกัน ตังแต่
้ วนั ยื่นซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ ้นสุดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันให้ ใช้ อย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่ เทศบาล ตาบลขุนแก้ ว โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคหรื อก่อนหน้ านันไม่
้ เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้ อ
1.6(1)
5.4 หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึง่ ได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ สว่ นราชการต่างๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดัง ระบุ
ในข้ อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้ อนี ้ เทศบาลตาบลจะคืนให้ ผ้ ูประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้ค ้าประ
กันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ พิจารณาในเบื ้องต้ นเรี ยบร้ อย แล้ ว เว้ นแต่ผ้ ู มีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั
เลือกไว้ ซงึ่ เสนอราคาต่าสุ ดจะคืนให้ ตอ่ เมื่อได้ ทาสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อเมื่อผู้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อ
ผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ กรณีใดๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว จะพิจารณา
ตัดสินด้ วย ราคารวม .
6.2 หากผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ
2 หรื อยื่น
หลักฐาน การเสนอราคา ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ ว นตามข้ อ 3 หรื อยื่น เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 4 แล้ ว คณะกรรมการ ดาเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรื อผิดพลาดไปจา ก
เงื่อนไขของเอกสารประ มูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว เท่านัน้
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6.3 เทศบาลตาบลขุนแก้ ว สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผ้ รู ับเอกสาร ประมูลจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสาร ประมูลจ้ าง ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล
ตาบลขุนแก้ ว
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร ประมูลจ้ าง ด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิด การได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา
คณะกรรมการดาเนินการประมูล หรื อเทศบาลตาบลมีสิทธิให้ ผ้ ปู ระสงค์จะเสนอราคาชี ้แจงข้ อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถกู ต้ อง
6.5 เทศบาลตาบล ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะ ไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อ
ราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการ
ใด หรื ออาจจะยกเลิกการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็ น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังเทศบาล
้
ตาบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน
ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ วา่ การเสนอราคากระทา
การโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็ นต้ น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริงภายหลังจากการประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้ รับการคัดเลื อกเป็ นผู้มีสิทธิ เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ มีสิทธิ เสนอ
ราคารายอื่น หรื อเป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ 1.7 เทศบาลตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน
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7. การทาสัญญาจ้ าง
ผู้ชนะการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง ) จะต้ องทาสัญญา จ้ างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้ อ 1.5 กับเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ภายใน 7 วัน นับ ถัดจากวันที่ ได้ รับแจ้ ง และ
จะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละห้ าของราคาค่าจ้ างที่ประมูลจ้ าง
ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่เทศบาลตาบลขุนแก้ ว โดยเป็ นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญา
หรื อก่อนหน้ านัน้ ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุ
ในข้ อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงิ นทุน หรื อบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค ้าประกันตา มประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึง่ ได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ สว่ นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุ
ไว้ ในข้ อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ คูส่ ญ
ั ญา พ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลจะจ่ายค่าจ้ าง โดยแบ่งออกเป็ น 1 งวด ดังนี ้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ
ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน
.
ให้ แล้ วเสร็จภายใน วัน นับถัดจากวันทาสัญญาจ้ าง
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ
ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน
.
ให้ แล้ วเสร็จภายใน วัน นับถัดจากวันทาสัญญาจ้ าง
งวดสุดท้ าย เป็ นจานวนเงินในในอัตราร้ อยละ
100
ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ านทังหมดให้
้
แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังท
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
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9. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ างจะกาหนดในอัตราร้ อยละ

0.25 ของค่าจ้ างตามสัญญา

ต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทา
ข้ อตกลงเป็ นหนังสือหรื อทา
สัญญาจ้ างตามแบบดังระบุในข้ อ 1.5 แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของ งานจ้ างที่
เกิดขึ ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ เทศบาลตาบลขุนแก้ วได้ รับ
มอบงาน โดยผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที
ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
11. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่า จ้ าง สาหรับการจ้ างครัง้ นี ้ได้ มา จาก เงิน งบประมาณรายจ่ ายประ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายจ่ ายค้ างจ่ าย) การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อ เทศบาลตาบล
ได้ รับอนุมตั เิ งินค่าก่อสร้ างจากงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2557 (รายจ่ ายค้ างจ่ าย) แล้ วเท่านัน้
ราคากลางของงาน จ้ างเหมาก่ อสร้ างรางระบายนา้ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ริมถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในการประมูล
จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,901,105.00 บาท (หนึ่งล้ านเก้ าแสน หนึ่งพันหนึ่ง
ร้ อยห้ าบาทถ้ วน)
11.2 เมื่อเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ รับจ้ างและได้ ตก
ลงจ้ างตามการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของ มาเพื่องานจ้ าง
ดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็ นผู้
รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี ้
(1) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของ ดังกล่าว เข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ู รับจ้ างสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ
เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญา ตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลง
เรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
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(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อ (1) หรื อข้ อ (2) ผู้รับจ้ าง จะต้ องรับผิดตาม
กฎหมาย ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึง่ ได้ ยื่นเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเทศบาลตาบลขุนแก้ ว แล้ ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้ รับการคัดเลือกให้
เป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ วต้ องเข้ าร่วมเสนอราคาด้ วยวิธีการทา งอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้ อ
4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนัน้ เทศบาลตาบลจะริบหลักประกันซองจานวนร้ อยละ 2.5 ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี ) รวมทังอาจพิ
้
จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึง่ เทศบาลตาบล ได้ คดั เลือกแล้ วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ 7 เทศบาลตาบลจะริบหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ อง
จากผู้ออกหนังสือค ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี ) รวมทังจะ
้
พิจารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลตาบล สงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญา
ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
12. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ได้ คดั เลือกผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้
ตกลงจ้ างก่อสร้ างตามประกาศนี ้แล้ ว ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาจะต้ องต กลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังกล่าว
ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้ อง ตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังก ล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ อง มีและใช้ ผ้ ู
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช .
ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก . พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
12.1) ปวช. ช่างโยธา หรื อ ช่างก่อสร้ าง
.
12.2)
13. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
เทศบาลตาบลขุนแก้ ว

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบใบยื่นข้ อเสนอการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ข้ าพเจ้ า……………………………………….…………….ตังอยู
้ เ่ ลขที่………………..…
ถนน…………………………………….…..……….ตาบล/แขวง……………………………………………….
อาเภอ/เขต……………………….……..จังหวัด……………….……………โทรศัพท์…………...……………..
โดย……………………………...…………………..ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ้ ได้ พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร
การประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เลขที่………….…….……… โดยตลอด
และยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขนันแล้
้ ว รวมทังรั้ บรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดและ
ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงานของทางราชการ
2. ข้ าพเจ้ า ขอเสนอที่จะทางาน จ้ างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กบริเวณริม
ถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้ างภายใน 0.50
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร พร้ อมติดตังป
้ ้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาล
ตาบลขุนแก้ ว จนแล้ วเสร็จพร้ อมส่งมอบงาน ตามข้ อกาหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร
ประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. คาเสนอนี ้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา ………..…….วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุดท้ าย และ
เทศบาลตาบลขุนแก้ ว อาจรับคาเสนอนี ้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่ จะครบกาหน ดระยะเวลาดังกล่าว หรื อ
ระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลตาบลขุนแก้ วร้ องขอ
4. กาหนดเวลาส่งมอบ ข้ าพเจ้ ารับรองที่จะเริ่มทาง านตามสัญญาทันที หรื อทันทีที่ได้ รับแจ้ ง
จากเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ว่าให้ เริ่มทางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลจ้ าง โดย
ครบถ้ วนถูกต้ องภายใน ...............วัน นับถัดจากวันเริ่มทางานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ ชนะการประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้ าพเจ้ ารับรองที่จะ
5.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญา จ้ าง แนบท้ ายเอกสารการประมูล จ้ าง ด้ วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กบั เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ภายใน……....…..วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือให้ ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ของเอกสารการ
ประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ก่อนหรื อในขณะที่ได้ ลงนามในสัญญาเป็ น
จานวนร้ อยละ…………… ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ใิ ห้ ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ นนี ้
ข้ าพเจ้ ายอมให้ เทศบาล
ตาบลขุนแก้ ว ริบหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกัน รวมทังยิ
้ นดีชดใช้ คา่ เสียหายใดที่
อาจมีแก่ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว
และเทศบาลตาบลขุนแก้ ว มีสิทธิ จะยกเลิกการประมูลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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6. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี ้ รวมทังไม่
้ ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันอาจเกิดขึ ้นในการที่ข้าพเจ้ าได้ เข้ าเสนอราคา
7. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั โิ ดยถูกต้ องตามที่ได้ ทาความเข้ าใจและตามความผูกพัน
แห่งคาเสนอนี ้ ข้ าพเจ้ าขอมอบ…………………………………………………………………..……………….
เพื่อเป็ นหลักประกันซองเป็ นจานวนเงิน…………………....…….บาท มาพร้ อมกันนี ้
8. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ ยื่นในการประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้
โดยละเอียดแล้ ว และเข้ าใจดีวา่ เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดพลาด หรื อตก
หล่น
9. การยื่นข้ อเสนอการประมูล จ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้ ได้ ยื่นเสนอโดยบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม
และปราศจากกลฉ้ อฉล หรื อการสมรู้ร่วมคิดกันโดย ไม่ชอบด้ วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลาย
บุคคล หรื อกับห้ างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ………..เดือน…………..…………..พ.ศ……………
ลงชื่อ…………………….………………………….
(………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………
ประทับตรา (ถ้ ามี)

หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซื้อและการจ้ างโดยการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หนังสื อแสดงเงื่อนไขนี้ เป็ นหนังสื อที่จดั ทาขึ้นเป็ น 3 ฝ่ าย ระหว่าง เทศบาลตาบลขุนแก้ ว
โดย .......................................................................ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูร้ ับบริ การ” บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
โดย.............................................................................
ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ ผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ”
ฝ่ ายหนึ่ง และ .....................................................................................................................................................
โดย..................................................................... ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผู้ค้า” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้ง 3 ฝ่ ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประมูลด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ และขอบเขต
ผูร้ ับบริ การ ประสงค์จะเปิ ดทาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อ
กาหนดในประกาศของเทศบาลตาบลขุนแก้ว เรื่ อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บริ เวณริ มถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ที่ 4 อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เลขที่ e- 2/2558 ลง
วันที่ 17 สิ งหาคม 2558 และผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะให้บริ การระบบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยตกลงดาเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริ การตามประกาศ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑ์การซื้ อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ ประกาศกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑ์การซื้ อและ
การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
และผูค้ า้ มีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามรายละเอียดข้อกาหนดหรื อประกาศของ
เทศบาลตาบลขุนแก้ว เรื่ อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บริ เวณริ ม ถนนแค
แถว ซอย 2 หมู่ที่ 4 อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เลขที่ e- 2/2558 ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2558
และยินยอมปฏิบตั ิตามประกาศกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นข้างต้น
2. ข้ อกาหนดอืน่
2.1 หน้ าทีข่ องผู้ค้าทีเ่ ข้ าร่ วมประมูล
ผูค้ า้ ซึ่งได้ลงนามในหนังสื อสัญญาฉบับนี้ จะต้องเสนอราคาประมูลฯ ผ่าน
ระบบ
อินเตอร์เน็ต และเมื่อเสนอราคาแล้วจะไม่สามารถถอนการประมูลฯ ได้
ผูค้ า้ ต้องทาการเข้าสู่ ระบบ (Log in) ในกาหนดเวลาการประมูลฯ (ยกเว้นกรณี
มี
เหตุสุดวิสัย ให้ทาหนังสื อชี้แจงมายังผูร้ ับบริ การ) และหากผูค้ า้ ไม่ทาการเข้าสู่ ระบบให้ผรู ้ ับบริ การ
ดาเนินการยึดหลักประกันที่ผรู ้ ับบริ การกาหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจากผูค้ า้
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2.2 ค่ าธรรมเนียมการประมูลฯ
ผูค้ า้ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผูร้ ับบริ การให้เป็ นผูช้ นะการประมูลฯ ต้องจ่าย
ชาระ
ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การเป็ นจานวนเงิน ............................... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่
แล้ว) โดยจ่ายชาระงวดเดียวภายใน 30 วันนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผูใ้ ห้บริ การ
ทั้ง 3 ฝ่ าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตาม
หนังสื อ
ฉบับนี้รวมถึงเอกสารแนบทั้งหมด จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ไว้เป็ นหลักฐานใน
เอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่ วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

ลงนาม…………………………………….ผูร้ ับบริ การ
(
)

ลงนาม……………………………………..ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางฯ
(
)

ลงนาม……………………………………...ผูค้ า้
(
)

แบบสัญญาจ้ าง
สัญญาเลขที่ ……..…./2558
สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้น ณ สานักงานเทศบาลตาบลขุนแก้ ว ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ……….เดือน ……...……………พ.ศ…………. ระหว่าง เทศบาลตาบลขุนแก้ ว
โดย.................................................... ตาแหน่ง ............................................................................. ซึง่
ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง่ กับ……….…………………………………………………
ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………………………………………….
มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่................ หมูท่ ี่ ............... ตาบล............................ อาเภอ.............................
จังหวัด.................................... โดย ………………………………………………………………………..
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
....................................................ลงวันที่................................................และหนังสือมอบอานาจลงวันที่
……………….………….……แนบท้ ายสัญญานี ้ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง่
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างทางาน โครงการจ้ างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้า
คอนกรี ตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ขน าดกว้ างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร พร้ อมติดตังป
้ ้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตาบลขุนแก้ ว จนแล้ วเสร็จพร้ อมส่งมอบงาน
ณ บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ รวมทังเอกสารแนบท้
้
ายสัญญา
ผู้รับจ้ างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ
ชนิดดี เพื่อใช้ ในงานจ้ างตามสัญญานี ้
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ข้ อ 2 เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่ อไปนีใ้ ห้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี ้
2.1 ผนวก 1 ใบเสนอราคา
จานวน
หน้ า
2.2 ผนวก 2 ใบประมาณการราคาและใบสรุปผลฯ
จานวน
หน้ า
2.3 ผนวก 3 แบบโครงการก่อสร้ างฯ
จานวน 4 หน้ า
2.4 ผนวก 4 บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาฯ
จานวน
หน้ า
2.5 ผนวก 5 ประกาศประมูลจ้ างและเอกสารประมูลจ้ างฯ
จานวน
หน้ า
2.6 ………………………………………………………………………………………………….
2.7 ………………………………………………………………………………………………….
2.8 ………………………………………………………………………………………………….
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญาที่ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี ้ ให้ ใช้ ข้อความใน
สัญญานี ้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัย
ของผู้วา่ จ้ าง
ข้ อ 3 หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี ้ ผู้รับจ้ างได้ นาหลักประกันเป็ น ……………………..…………………..
เป็ นจานวนเงิน ………………………บาท (……….………………………………………..………………)
มามอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสั ญญานี ้
หลักประกันที่ผ้ รู ับจ้ างนามามอบไว้ ตามวรรคหนึง่ ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้ างพ้ นจากข้ อผูกพัน
ตามสัญญานี ้แล้ ว
ข้ อ 4 ค่าจ้ างและการจ่ายเงิน
(สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายและผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างจานวนเงิน ………………..……...บาท ซึง่
ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มจานวน ……………….… บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง
้
ด้ วยแล้ ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์และกาหนดการจ่ายเงินเป็ นงวดๆ ดังนี ้
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงิน …………….……….บาท ( ….……………………………………….)
เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………….
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงิน …………….……….บาท ( ….……………………………………….)
เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………….
งวดที่ 3 เป็ นจานวนเงิน …………….……….บาท ( ….……………………………………….)
เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………….
งวดสุดท้ าย เป็ นจานวนเงิน ………………………………………………………….….…..บาท
(…………………………………………………………………………………) เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน
ทังหมดให้
้
แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังสถานที
้
่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อยตามกาหนดไว้ ในข้ อ 18
และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ตรวจรับงานไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 5 ก. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกาหนด ……….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอแผนงาน
ให้ เป็ นที่พอใจแก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยแสดงถึงขันตอนของการท
้
างานและกาหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทางานหลัก
ต่างๆ ให้ แล้ วเสร็จ
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่มทางานที่รับจ้ างภายในกาหนด………วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ งให้ เริ่ม
งาน และจะต้ องทางานให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนด…………วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสือแจ้ งดังกล่าว
ถ้ ามิได้ เสนอแผนงาน หรื อไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลาหรื อจะแล้ วเสร็จ
ล่าช้ าเกินกว่ากาหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ างทาผิดสัญญาข้ อใดข้ อ หนึง่ หรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉยไม่
ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษาซึง่ ได้ รับมอบอานาจ
จากผู้วา่ จ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้ างรายใหม่เข้ าทางานของผู้รับจ้ าง
ให้ ลลุ ว่ งไปได้ ด้วย
การที่ผ้ วู า่ จ้ างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับ
ผิดตามสัญญา
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ข้ อ 5 ข. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้วา่ จ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่มทางานที่รับจ้ างภายในวันที่ …….. เดือน ……………..…… พ.ศ. …...…..
และจะต้ องทางานให้ แล้ วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ….….เดือน ……………..… พ.ศ. ……… ถ้ าผู้รับจ้ าง
มิได้ ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรื อไม่สามา รถทางานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา หรื อมีเหตุให้
เชื่อได้ วา่ ผู้รับจ้ างไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรื อจะแล้ วเสร็จล่าช้ าเกินกว่า
กาหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ างทาผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่
ของคณะกรรมการตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษาซึง่ ได้ รับมอบอานาจจากผู้วา่ จ้ าง
ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้ างรายใหม่เข้ าทางานของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปได้
ด้ วย
การที่ผ้ วู า่ จ้ างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิด
ตามสัญญา
ข้ อ 6 ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่ องของงานจ้ าง
เมื่องานแล้ วเสร็จสมบูรณ์ และผู้วา่ จ้ างได้ รับมอบงานจากผู้รับจ้ างหรื อจากผู้รับจ้ างรายใหม่ใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 5 หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรื อเสียหายเกิดขึ ้นจากงานจ้ างนี ้ ภายใน
กาหนด……2..… ปี …….-.…… เดือน นับถัดจากวันที่ได้ รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ ความชารุดบกพร่องหรื อ
เสียหายนันเกิ
้ ดจากความบกพร่องของผู้รับจ้ างอันเกิดจากการใช้ วสั ดุที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อทาไว้
ไม่เรี ยบร้ อย
หรื อทาไม่ถกู ต้ องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้ างจะต้ องรี บทาการแก้ ไขให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยโดยไม่ชกั ช้ า
โดยผู้วา่ จ้ างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี ้ทังสิ
้ ้น หากผู้รับจ้ างบิดพลิ ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด
……7……วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง เป็ นหนังสือจากผู้วา่ จ้ างหรื อไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยภายใน
เวลาที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด ให้ ผ้ วู า่ จ้ างมีสิทธิที่จะทาการนันเองหรื
้
อจ้ างผู้อื่นให้ ทางานนันโดยผู
้
้ รับจ้ างต้ องเป็ นผู้
ออกค่าใช้ จา่ ย
ข้ อ 7 การจ้ างช่ วง
ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่เอางานทังหมดหรื
้
อบางส่วนแห่งสัญญานี ้ไปจ้ างช่วงอีกต่อหนึง่ โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้วา่ จ้ างก่อน ทังนี
้ ้ นอกจากในกรณีที่สญ
ั ญานี ้จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ความยินยอมดังกล่าวนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างหลุดพ้ นจากความรับผิดหรื อพันธะหน้ าที่ตามสัญญานี ้
และผู้รับจ้ างจะยังคงต้ องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้ างช่วงหรื อของตัวแทนหรื อ
ลูกจ้ างของผู้รับจ้ างช่วงนันทุ
้ กประการ
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง
(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ข้ อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องควบคุมงานที่รับจ้ างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และ
ในระหว่างทางานที่รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีผ้ แู ทนซึง่ ทางานเต็มเวลาเป็ นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้ องเป็ นผู้แทนได้ รับมอบอานาจจากผู้รับจ้ าง คาสัง่ หรื อคาแนะนาต่างๆ ที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ แู ทนผู้ได้ รับมอบ
อานาจนันให้
้ ถือว่าเป็ นคาสัง่ หรื อคาแนะนาที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ รู ับจ้ าง การแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงานนันจะต้
้ องทาเป็ น
หนังสือและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง การเปลี่ยนตัวหรื อแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงานใหม่จะทามิไ ด้ หาก
ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างก่อน
ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะขอให้ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้ รับมอบอานาจนัน้ โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้
ว่าจ้ าง และผู้รับจ้ างจะต้ องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คดิ ราคาเพิ่มหรื ออ้ างเป็ นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี ้
ข้ อ 9 ความรั บผิดของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรื อภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้ าง และจะต้ องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้ างของผู้ รับจ้ าง
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผ้ รู ับจ้ างได้ ทาขึ ้น แม้ จะเกิดขึ ้นเพราะเหตุสดุ วิสยั
นอกจากกรณีอนั เกิดจากความผิดของผู้วา่ จ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดโดยซ่อมแซมให้ คืนดีหรื อเปลี่ยนให้ ใหม่
โดยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างเอง ความ รับผิดของผู้รับจ้ างดังกล่าวในข้ อนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้วา่ จ้ างได้ รับมอบ
งานครัง้ สุดท้ าย ซึง่ หลังจากนันผู
้ ้ รับจ้ างคงต้ องรับผิดเพียงในกรณีชารุดบกพร่อง หรื อความเสียหายดังกล่าว
ในข้ อ 6 เท่านัน้
ข้ อ 10 การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจ่ายเงินแก่ลกู จ้ างที่ผ้ รู ับจ้ างได้ จ้างมาในอัตรา และตามกาหนดเวลาที่ผ้ ู
รับจ้ างได้ ตกลงหรื อทาสัญญาไว้ ตอ่ ลูกจ้ างดังกล่าว
ถ้ าผู้รับจ้ างไม่จา่ ยเงินค่าจ้ างหรื อค่าทดแทนอื่นใดแก่ลกู จ้ างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ ว่า
จ้ างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้ างที่จะต้ องจ่ายแก่ผ้ รู ับจ้ างมาจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างของผู้รับจ้ างดังกล่าวและให้ ถือว่าผู้
ว่าจ้ างได้ จา่ ยเงินจานวนนันเป็
้ นค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตามสัญญาแล้ ว

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีประกันภัยสาหรับลูกจ้ างทุกคนที่จ้างมาทางานโดยให้ ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทังปวงของผู
้
้ รับจ้ างรวมทังผู
้ ้ รับจ้ างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คดิ ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ตามกฎหมายซึง่ เกิดจากอุปัทวเหตุหรื อภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้ างห รื อบุคคลอื่นที่ผ้ รู ับจ้ างหรื อผู้
รับจ้ างช่วงจ้ างมาทางาน ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้ อมทังหลั
้ กฐานการชาระเบี ้ย
ประกันให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง เมื่อผู้วา่ จ้ างเรี ยกร้ อง
ข้ อ 11 การตรวจงานจ้ าง
ถ้ าผู้วา่ จ้ างแต่งตังกรรมการตรวจการจ้
้
าง ผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
การทางานของผู้รับจ้ าง กรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษานัน้ มีอานาจเข้ าไป
ตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กาลังก่อสร้ างได้ ทกุ เวลาและผู้รับจ้ างจะต้ องอานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนันตามสมควร
้
การที่มีกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษาหาทาให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใดไม่
ข้ อ 12 แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับรองว่าได้ ตรวจสอบและทาความเข้ าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่
ถ้ วนแล้ ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนันผิ
้ ดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรมหรื อทางเทคนิคผู้รับจ้ างตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุม
งานหรื อบริษัทที่ปรึกษาที่ผ้ วู า่ จ้ างแต่งตังเพื
้ ่อให้ งานแล้ วเสร็จบริบรู ณ์โดยจะคิดค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ่มขึ ้นจากผู้
ว่าจ้ างไม่ได้
ข้ อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษาที่ผ้ วู า่ จ้ าง
แต่งตังมี
้ อานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้ เป็ นไปตามเอกสารสัญญาและมีอานาจที่จะสัง่ ให้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรื อตัดทอนซึง่ งานตามสัญญานี ้ หากผู้รับจ้ างขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ าม กรรมการตรว จการ
จ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษามีอานาจที่จะสัง่ ให้ หยุดกิจการนันชั
้ ว่ คราวได้ ความล่าช้ าในกรณี
เช่นนี ้ผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุขอขยายวันทาการออกไปมิได้

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ข้ อ 14 งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างทางานพิเศษซึง่ ไม่ได้ แสดงไว้ หรื อรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนันๆ
้ อยูใ่ นขอบข่ายทัว่ ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้ นอกจากนี ้ผู้วา่ จ้ างยังมีสิทธิสงั่ ให้
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขแบบรูป และข้ อกาหนดต่ าง ๆ ในเอกสารสัญญานี ้ด้ วย โดยไม่ทาให้ สญ
ั ญาเป็ น
โมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้ างหรื อราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ให้ กาหนดใช้ สาหรับงานพิเศษหรื องานที่
เพิ่มเติมขึ ้นหรื อตัดทอนลงทังปวงตามค
้
าสัง่ ของผู้วา่ จ้ าง หากในสัญญาไม่ได้ กาหนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้ าง หรื อ
ราคาใดๆ ที่จะนามาใช้ สาหรับงานพิเศษหรื องานที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ผู้วา่ จ้ างและผู้รับจ้ างจะได้ ตกลงกันที่จะ
กาหนดอัตราหรื อราคารวมทังการขยายระยะเวลา
้
(ถ้ ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ผู้วา่ จ้ างจะกาหนดอัตราจ้ างหรื อราคาตายตัวตาม แต่ผ้ วู า่ จ้ างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้ อง ซึง่ ผู้รับ
จ้ างจะต้ องปฏิบตั งิ านตามคาสัง่ ของผู้วา่ จ้ างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดาเนินการตามข้ อ 19 ต่อไปได้
ข้ อ 15 ค่ าปรับ
หากผู้รับจ้ างไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาและผู้วา่ จ้ างยัง
มิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นจานวนเงินวันละ …..……...…..…บาท
และจะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยในการควบคุมงานในเมื่อผู้วา่ จ้ างต้ องจ้ างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึง่ เป็ นจานวนเงิน
วันละ ……-..…. บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็จตามสัญญาหรื อวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่
ทางานแล้ วเสร็จจริง นอกจากนี ้ผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ วู า่ จ้ างเรี ยกค่าเสียหายอันเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ รู ับจ้ างทางาน
ล่าช้ าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ อีกด้ วย
ในระหว่างที่ผ้ วู า่ จ้ างยังมิได้ บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้วา่ จ้ างเห็นว่าผู้รับจ้ างจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปได้ ผู้วา่ จ้ างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สิทธิตามข้ อ 16 ก็ได้ และถ้ าผู้วา่ จ้ าง
ได้ แจ้ งข้ อเรี ยกร้ องไปยังผู้รับจ้ างเมื่อครบกาหนดแล้ วเสร็จของงานขอให้ ชาระค่าปรับแล้ ว ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะ
ปรับผู้รับจ้ างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีกด้ วย

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ข้ อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างบอกเลิกสัญญา ผู้วา่ จ้ างอาจทางานนันเองหรื
้
อว่าจ้ างผู้อื่นให้ ทางานนันต่
้ อ
จนแล้ วเสร็จได้ ผู้วา่ จ้ างหรื อผู้รับจ้ างทางานนันต่
้ อมีสิทธิใช้ เครื่ องใช้ ในการก่อสร้ างสิ่งที่ก่อสร้ างขึ ้นชัว่ คราว
สาหรับงานก่อสร้ างและวัสดุตา่ งๆ ซึง่ เห็นว่าจะต้ อง สงวนเอาไว้ เพื่อการปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
ในกรณีดงั กล่าว ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทังหมดหรื
้
อบาง ส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนันผู
้ ้ รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึง่ เป็ นจานวนเกินกว่าหลัก
ประกันการปฏิบตั งิ าน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นในการทางานนันต่
้ อให้
แล้ วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้ จา่ ยในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ ามี) ซึง่ ผู้วา่ จ้ างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน
หรื อจานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างก็ได้
ข้ อ 17 การกาหนดค่ าเสียหาย
ค่าปรับหรื อค่าเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นจากผู้รับจ้ างตามสัญญานี ้ ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จานวนเงินค่าจ้ างที่ค้างจ่าย หรื อจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้ าง หรื อบังคับจากหลักประกันการปฏิ บัติ
ตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้ างตามสัญญาที่หกั ไว้ จา่ ยเป็ นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยูอ่ ีก
เท่าใดผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างทังหมด
้
ข้ อ 18 การทาบริเวณก่ อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผู้รับจ้ างจะต้ องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบตั งิ านตามสัญญานี ้ รวมทังโรงงานหรื
้
อสิ่งอานวย
ความสะดวกในการทางานของผู้รับจ้ าง ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อของผู้รับจ้ างช่วง ให้ อยูใ่ นความสะอาด
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้ างและเมื่อทางานเสร็จสิ ้นแล้ วจะต้ องขนย้ าย
บรรดาเครื่ องใช้ ในการทางานจ้ างรวมทังวั
้ สดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้ างชัว่ คราวต่างๆ (ถ้ ามี) ทังจะต้
้ องกลบ
เกลี่ยพื ้นดินให้ เรี ยบร้ อยเพื่อให้ บริเวณทังหมดอยู
้
ใ่ นสภาพที่สะอาด และใช้ การได้ ทนั ที
ข้ อ 19 กรณีพพ
ิ าทและอนุญาโตตุลาการ
19.1 ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งเกิดขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญาเกี่ยวกับข้ อกาหนดแห่งสัญญานี ้หรื อ
เกี่ยวกับการปฏิบตั สิ ญ
ั ญาและคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ เสนอข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทนันต่
้ อนุญา
โตตุลาการเพื่อพิจารณาชี ้ขาด
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

19.2 เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะเห็นพ้ องกันให้ อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็ นผู้ชี ้ขาด
การระงับข้ อพิพาทให้ กระทาโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ จะทาหนังสือแสดงเจตนาจะ
ให้ มีอนุญาโตตุลาการระงับข้ อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั ง้ ส่งไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ จากนันภายในระยะเวลา
้
30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับแจ้ งจะต้ อง
แต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้ าอนุญาโตตุลาการทังสองคนดั
้
งกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้ อ
พิพาทนันได้
้ ให้ อนุญาโตตุลาการทั ้ งสองคนร่วมกันแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดภายในกาหนดเวลา 30
วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี ้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้ อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการให้ ถือตามข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโต ตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม
โดยอนุโลม หรื อตามข้ อบังคับอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายเห็นชอบ และให้ กระทาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในการดาเนินกระบวนการพิจารณา
19.3 ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่แต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรื อในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทังสองคนไม่
้
สามารถตกลงกันแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดได้ คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต่างมี
สิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดได้ แล้ วแต่กรณี
19.4 คาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรื อของอนุญ าโตตุลาการผู้ชี ้ขาด แล้ วแต่กรณี ให้
ถือเป็ นเด็ดขาดและถึงที่สดุ ผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
19.5 คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออก
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการดาเนินการะบวนการพิจารณาฝ่ ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการคน
เดียวหรื อมีการแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาด ให้ อนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดเป็ นผู้
กาหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดคน
เดียว แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 20 การขยายเวลาปฏิบัตงิ านตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรื อความบกพร่องของฝ่ ายผู้
ว่าจ้ าง หรื อพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่ผ้ รู ับจ้ างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทาให้ ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถทางาน
ให้ แล้ วเสร็จตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี ้ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งเหตุหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว
พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนนสิ
ั ้ ้นสุดลง
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

ถ้ าผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ สละสิทธิ์
เรี ยกร้ องในการที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรื อความบกพร่องของฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ งหรื อผู้ ว่าจ้ างทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
การขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึง่ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้วา่ จ้ างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 21 มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผู้รับจ้ างตกลงเป็ นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้รับจ้ างจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ นการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้ องมีชา่ งจานวนอย่างน้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
21.1 ช่างโยธา หรื อ ช่างก่อสร้ าง .........................………………..………………..………
21.2 …………………………-.……………………..….……………………………..………
21.3 …………………………-……………..……….…………………………………….…..
ผู้รับจ้ า งจะต้ องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทังหมดโดยจ
้
าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ
ระดับช่างพร้ อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าวในวรรคแรก
นามาแสดงพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางา น
และ พร้ อมที่จะให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อเจ้ าหน้ าที่ของผู้วา่ จ้ างตรวจสอบดูได้ ตลอดเวลาการทางานตามสัญญานี ้ของ
ผู้รับจ้ าง
สัญญานี ้ทาขึ ้นเป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้ อมทังประทั
้
บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน และ
คูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึง่ ฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้วา่ จ้ าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ )

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้ าง

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

รายละเอียดประกอบ
แบบป้ายมาตรฐานสาหรั บโครงการของเทศบาลตาบลขุนแก้ ว

โครงการก่อสร้ างของเทศบาลตาบลขุนแก้ว
ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บริ เวณริ มถนนแคแถว ซอย 2
หมู่ที่ 4 ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลขุนแก้ว
งบประมาณ

บาท

วันเริ่มสั ญญา

วันสิ้นสุ ดสั ญญา

ผู้รับจ้ าง
ผู้ควบคุมงาน นายยุทธพงษ์ บุตรดามา เป็ น ผูค้ วบคุมงาน

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการตรวจการจ้ าง
1. นายศรี นิล
สาเรื อง
2. นายพรชัย
โพธิ์ ทองนาค
3. นายไพฑูรย์
พุม่ ดียงิ่
4. นางสาวภัทรานิษฐ์ วิมุตตา
5. นายชวลิต
กิ่งสวัสดิ์

เสา พื้นป้ ายทาสี เขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ ามันก่อนทาสี จริ งให้ทาสี กนั สนิมก่อน 2 ครั้ง
ตัวหนังสื อสี ขาว
ขนาดตัวหนังสื อกาหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กาหนดข้างบน
แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
จุดก่อสร้างป้ ายกาหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชดั

(ลงชื่อ)……………………………...ผูว้ า่ จ้าง
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

(ลงชื่อ)……………………………….ผูร้ ับจ้าง

(ลงชื่อ)………..………………….…พยาน
(นายวัลลภ พรตพรหมจริ ยา)

(ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน
(นางนิรมล จิณณวาโส)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
О
1. ในกรณีทผี่ ้ เู สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
О
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
О
(ข) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จากัด
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสื อบริ คณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
- บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่

จานวน...............แผ่น
จานวน...............แผ่น
จานวน..............แผ่น
จานวน..............แผ่น
จานวน..............แผ่น
จานวน.............แผ่น

О
2. ในกรณีทผี่ ้ เู สนอราคาไม่ เป็ นนิติบุคคล
О
(ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั
О
(ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน

จานวน.............แผ่น
จานวน............แผ่น
จานวน............แผ่น

О
3. ในกรณีทผี่ ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
- สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
จานวน.............แผ่น
О
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน.............แผ่น
- บุคคลที่มิใช้สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง
จานวน.............แผ่น
О
(ข) ในกรณี ผเู ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน.............แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน.............แผ่น
บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จากัด
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน...............แผ่น
- หนังสื อบริ คณห์สนธิ
จานวน..............แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..............แผ่น
- บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่
จานวน..............แผ่น

О
4. อืน่ ๆ (ระบุ)
Оสาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
จานวน.................แผ่น
Оสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน.................แผ่น
Оสาเนาหนังสื อแสดงการจดทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางฯ
จานวน.................แผ่น
Оสาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง
จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น
О......................................................................................................จานวน................แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ ข้อเสนอการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)..............................................................ผูเ้ สนอราคา
(..............................................................)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
(1) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยการลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(3) หลักประกันซอง (ตามข้อ 5)

จานวน................แผ่น

จานวน................แผ่น

(4) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
О

จานวน................แผ่น

จานวน................แผ่น

(ถ้ามีกาหนด)
(5) บัญชีรายการก่อสร้างหรื อใบแจ้งปริ มาณงาน ซึ่งแสดงรายการวัสดุและ
О

จานวน................แผ่น

อุปกรณ์ ค่าแรง อัตราภาษีตา่ ง ๆ รวมทั้งอัตรากาไรไว้ดว้ ย
(6) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จานวน................แผ่น

(7) อื่น ๆ (ถ้ามี)
О
О………………………………………………………………………..จานวน................แผ่น
…
…………………………………………………………………………..จานวน................แผ่น
О
О…………………………………………………………………………..จานวน................แผ่น
О…………………………………………………………………………..จานวน................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ ข้อเสนอการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูเ้ สนอราคา
(..............................................................)

คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บริ เวณริ มถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ 4 ตาบลขุนแก้ว
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ (ลงชื่อ)................................................กรรมการ

แผนดาเนินการแต่ ละขั้นตอนของการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
หน่ วยงาน : เทศบาลตาบลขุนแก้ว
โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ ี่ 4
ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ตลาดกลาง : บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
การดาเนินงาน
วัน / เดือน / ปี
กาหนดเวลา
1. ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (7 วันทาการ)
ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซต์ของส่วนราชการ
2. ซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (7 วัน)

3. ช่วงเว้นวรรคให้ผปู ้ ระกอบการทาการคานวณราคา และจัด
เตรี ยมเอกสารในการยืน่ เสนอในด้านเทคนิคฯ
(ห่ างจากประกาศ 5 วันทาการ)
4. ผูป้ ระกอบการยืน่ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ ยืน่ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักประกันซอง
5. คณะกรรมการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ทา
การพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการที่ยนื่ เอกสารหลักฐาน
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติฯ
6. ประกาศรายชื่อผูค้ า้ ที่ผา่ นการคัดเลือก และประกาศทาง
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซต์ของส่วนราชการ
7. ทั้ง 3 ฝ่ าย ลงนามในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการประมูล
8. ผูค้ า้ เข้ารับการอบรมการประมูล และทดลองการประมูลด้วย
ตนเอง
9. ประมูลจริ งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

10. ผูค้ า้ ยืนยันราคาประมูลสุดท้ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งตรง
ไปยัง บริ ษทั พันธวณิ ช จากัด
11.ตลาดกลาง รายงานผลการประมูลต่อเจ้าของโครงการ

17 สิ งหาคม 2558
ถึง
26 สิ งหาคม 2558
17 สิ งหาคม 2558
ถึง
26 สิ งหาคม 2558
27 สิ งหาคม 2558
ถึง
2 กันยายน 2558

ในวันเวลาราชการ

ในวันเวลาราชการ

“เว้ นวรรค”

3 กันยายน 2558

09.00 น.
ถึง
10.00 น.

4 กันยายน 2558
ถึง
8 กันยายน 2558

ในวันเวลาราชการ

8 กันยายน 2558

9 กันยายน 2558
11 กันยายน 2558

ในวันเวลาราชการ
(08.30 น. เป็ นต้นไป)
ตลาดกลางกาหนดวันในการ
ดาเนินการ
14.30 น.
ถึง
15.00 น.

ทันทีที่ปิดตลาดกลางการประมูล

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ที่ 4
ต้าบลขุนแก้ว อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลต้าบลขุนแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ที่ 4 ต้าบล
ขุนแก้ว อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว จนแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบงาน
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 1,901,105.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5.3 บันทึกข้อความ(รายงานผลการก้าหนดราคากลาง)
6. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง
6.1 นายศรีนิล ส้าเรือง
6.2 นางนิรมล จิณณวาโส
6.3 นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง
6.4 นายพรชัย โพธิ์ทองนาค
6.5 นายวัลลภ พรตพรหมจริยา

ใบรั บหลักประกันซอง
สานักงานเทศบาลตาบลขุนแก้ ว
วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
เจ้ าหน้ าที่การเงินได้ รับหลักประกันซองโครงการจ้ างเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก
บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ 4 ตาบลขุนแก้ ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ฯ
โดย
เงินสด
เช็คธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่ “เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ”
เช็คธนาคาร…………………………………………………….……………………………….……
สาขา.........................................เลขที่…………….…………ลงวันที่……………………….…….
หนังสือค ้าประกันธนาคาร……………………………………..สาขา……………....………………
เลขที่.................................................................... ลงวันที่……………...………………..………
หนังสือค ้าประกัน…………………………………………….เลขที่………………………………...
ลงวันที่……………………………………………………………………………….……………….
พันธบัตรรัฐบาลไทย เลขที่.…………………………………………….………………………..….
ลงวันที่…………………………………………………………………………….……………..…..
…………………………….…………………………………………….……..…………………….
..........…………………………………………………………………………….…..……………..
เป็ นจานวนเงิน 95,055.00 บาท (-เก้ าหมื่นห้ าพันห้ าสิบห้ าบาทถ้ วน-)
เพื่อเป็ นหลักประกันซองให้ กบั เทศบาลตาบลขุนแก้ ว ในการยื่นเสนอการประมูลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในครัง้ นี ้
จาก………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………….
(
)
ตาแหน่ง .................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ าพเจ้ าได้ รับหลักประกันซองและหลักฐานคืนไปเรี ยบร้ อย เมื่อวันที่………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………..…………..………….)
บริษัท/ห้ าง…………………………………….
ประทับตรา (ถ้ ามี)

