เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1 / 2558
โครงการก่อสร้าง จานวน 7 โครงการ
ตามประกาศของเทศบาลตาบลนางแล
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557
เทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล
ตาบล ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน
7 โครงการ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,420.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0591172 N 2215285 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0599991 N 2215518 หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
545,000.00 บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่
ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.
ม.สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0591107 N 2215298
จุดสิน้ สุดโครงการ E 0590946
N 2215034 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน
1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
540,000.00 บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะ หมู่ที่
12 - บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0592330 N 2215308
จุดสิ้นสุดโครงการ E 0592285 N 2214954 บ้านขัวแตะหมู่ที่ 12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ที่ 10
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแล
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
/ให้ผู้รับ...

- 2ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
570,000.00 บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลใน หมู่ที่
7 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0588243 N 2214851
จุดสิ้นสุดโครงการ E 0588062 N
2215019 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน
1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
600,000.00
บาท
(หกแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่
ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0591467 N 2215447 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0591887 N 2215414
บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ที่ 10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณ
ราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
714,000.00
บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน –
บ้านลิไข่ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่ก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นโครงการ E 0586866 N 2215987 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0587233 N 2215795 ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
972,000.00
บาท
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
/โครงการ...
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โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล โดยก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน แบบ (สถ.ศพด.3) ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อม
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเ อียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
2,274,000.00
บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลนางแลได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.9 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ
(Bill
of Quanlities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้
ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
1.10 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)
- สูตรการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่ประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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- 42.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จจะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของเทศบาลตาบล
นางแล
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 272,500.- บาท
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 270,000.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 285,000- บาท
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 357,000.- บาท
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 486,000.- บาท
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3) ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,137,000.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน เอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตาบลนางแล ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government – Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วนคือ
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3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ปีปัจจุบัน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนออกหนังสือรับรองให้) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี ) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.8 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซองตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) (ปร.4, ปร.5)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึง่
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
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4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคา ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร)
กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 200 วัน
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ ประสงค์จะเสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร)
กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
กาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
เสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
/4.6 ผู้ประสงค์...
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4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุที่หน้าซองว่า “ เอกสารประมูลจ้างตาม
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจ้าง ระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ดาเนินการประมูล
ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 ( 2 ) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และเทศบาลตาบลนางแล จะพิจารณาลงโทษผู้ ประสงค์จะ
เสนอหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประ ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่ง ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่
ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ผู้ประสงค์…
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(2) ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมระบบประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
วัน เวลา สถานที่ทางราชการกาหนด โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน
(Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว โดย บริษัท บีส ได
แมนชั่น จากัด
(3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) วงเงิน 545,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) วงเงิน 540,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) วงเงิน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) วงเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) วงเงิน 714,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) วงเงิน 972,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
วงเงิน 2,274,000.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(5) ผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ มิฉะนั้นจะถูก
ยึดหลักประกันซอง
(7) การป
ระมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้การประมูล แบบปิด ราคา (Sealed Bid Auction)
ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที ระบบจะไม่แสดง
สถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)
(8) ผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.20 จากราคาเริ่มต้นในการ
ประมูลฯ ตามรายการดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) วงเงิน 545,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต้อง
เสนอราคาลดขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
/โครงการ...
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โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่
10
(ยาว 350.00 เมตร) วงเงิน 540,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต้องเสนอราคาลดขั้น
ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอ
ลดแล้ว
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) วงเงิน 570,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ต้องเสนอราคาลดขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลใน
หมู่ที่ 7 (ยาว 260.00 เมตร) วงเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต้องเสนอราคาลดขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลด
แล้ว
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) วงเงิน 714,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ต้องเสนอราคาลดขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้านลิ
ไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) วงเงิน 972,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต้องเสนอ
ราคาลดขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
วงเงิน 2,274,000.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต้องเสนอราคาลดขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลด
แล้ว
(9) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทื่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามอัตราของกรมบัญชีกลางกาหนด
(11) กรณีราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
(12) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสานักงานของตลาดกลาง
(13) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ากว่าที่เคยเสนอราคาไว้เดิม
/ (14) ผู้มี...
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(14) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น.
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 09.35 – 10.05 น.
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ (ยาว 370.00 เมตร) หมู่ 10 ตั้งแต่เวลา 10.10 – 10.40 น.
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 10.45 – 11.15 น.
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 11.20 – 11.50 น.
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
ตั้งแต่เวลา 14.10 – 14.40 น.
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด (5% ของวงเงินงบประมาณ ) ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) วงเงิน 27,250.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) วงเงิน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12– บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) วงเงิน 28,500.- บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) วงเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) วงเงิน 35,700.- บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) วงเงิน 48,600.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
วงเงิน 113,700.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบล นางแล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูล จ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)
/5.4 หนังสือ...
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5.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตาบลจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน 15
วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืน
หลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
5.6 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าใน
อัตราร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของ
ราคาที่จัดหา
(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม
(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง
กาหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร
(3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
(4) ผู้ค้าที่ไม่
LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
และได้แจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการประมูล หรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
(5) ผู้ค้าที่
LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการ
ประมูล หรือเสนอราคาลดราคาขั้นต่าแตะละครั้งไม่เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศ
(6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย
6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา
รวมเป็นรายโครงการ
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว )
คณะกรรมการ e–Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล เท่านั้น
6.3 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตาบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
/6.4ในการ...
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6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
e –Auction หรือเทศบาลตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตาบลนางแล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลตาบล จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 เทศบาลตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และเทศบาลตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราครายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับเทศบาลตาบลนางแลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
/(5) พันธบัตร...
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(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตาบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……..…1….……งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ………-……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน……………………..………-………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน……….…-……วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ………-……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน………………………………-…………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน………..…-…….วัน
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ………-……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน……………………………-………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………..-………วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ….100….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 (โครงการที่ 1 – 6 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน
ต่อ 1 โครงการ) โครงการที่ 7 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……-….เดือน..…2….ปี (ต่อ 1 โครงการ) นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลได้ตรวจ
รับงานจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก …เงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย
ลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลนางแลได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทาสัญญา แต่ไม่มาทาสัญญา จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย เช่น
ค่าเสียหายจากการที่ต้องเรียกผู้เสนอราคารายต่าถัดไปมาทาสัญญา ทาให้ต้องเสียค่าจ้างสูงขึ้น หรือมีการ
เสนอราคาใหม่แล้วราคาต่าสุดมีราคาสูงกว่าเดิม เป็นต้น
11.2 เมื่อเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
/(1) แจ้งการ...
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(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดระบุในข้อ 7 เทศบาลตาบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.4 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.5 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลตาบลแล้ว จะ
ถอนตัวออกจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนด มิฉะนั้นเทศบาลตาบลจะริบ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาระบุในข้อ 1.10 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยระบบต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบแปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 1.5
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
เหมาก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน

/อัตรา...
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อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
13.1 นายช่างโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตาบลนางแล

(นางพัชรินทร์ โฉมแดง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ประกาศเทศบาลตาบลนางแล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้าง จานวน 7 โครงการ
ด้วย เทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 7 โครงการ ตามรายการ
ดังนี้
โครงการที่ 1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,420.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0591172 N 2215285 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0599991 N 2215518 หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
545,000.00 บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่
ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.
ม.สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ
E 0591107 N 2215298 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0590946
N 2215034 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน
1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
540,000.00 บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะ หมู่ที่
12 - บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0592330 N 2215308
จุดสิ้นสุดโครงการ E 0592285 N 2214954 บ้านขัวแตะหมู่ที่ 12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ที่ 10
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแล
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
/ให้ผู้รับ...
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ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
570,000.00 บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลใน หมู่ที่
7 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04
เมตร สถานที่ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0588243 N 2214851 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0588062
N 2215019 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชี
ประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน
1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
600,000.00
บาท
(หกแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่
ก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการ E 0591467 N 2215447 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0591887 N 2215414
บ้านป่าซางวิวัฒน์หมู่ที่ 10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณ
ราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
714,000.00
บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน –
บ้านลิไข่ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่ก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นโครงการ E 0586866 N 2215987 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0587233 N 2215795 ต.นาง
แล อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
972,000.00
บาท
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
/ โครงการที่...

- 3โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล โดยก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน แบบ (สถ.ศพด.3) ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด
พร้อม
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามแบบป้ายมาตรฐานจานวน 1 ป้าย
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเ อียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้มีรายละเอียดข้อความตามที่เทศบาลตาบลนางแลกาหนด วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลจ้าง ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
2,274,000.00
บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลนางแลได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่ประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผู้ประสงค์จจะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ /หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของเทศบาลตาบล
นางแล
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 272,500.- บาท
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 270,000.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 285,000- บาท
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 357,000.- บาท
/โครงการ...

- 4–
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 486,000.- บาท
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3) ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,137,000.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน เอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตาบลนางแล ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government – Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง
เวลา 11.30 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ประสงค์จะดูสถานที่ก่อสร้างเข้ามา ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลนางแล เพื่อประสานกองช่างและนาท่านไปดูสถานที่ก่อสร้าง
และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (การดูสถานที่ก่อสร้าง
เป็นภาระ / หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเอง / หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดย
ทางเทศบาลตาบลนางแลจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดี
แล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ / หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้
กับเทศบาลตาบลนางแลภายหลังไม่ได้)
กาหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้น 1
(ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย)
กาหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่า
ซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 355.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น.
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าซางวิวัฒน์
หมู่ 10 (ยาว 350.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 09.35 – 10.05 น.
โครงการที่ 3 โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขัวแตะหมู่ที่
12 – บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 (ยาว 370.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 10.10 – 10.40 น.
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชร.2100 บ้านนางแลในหมู่ที่ 7
(ยาว 260.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 10.45 – 11.15 น.
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ชร.2120 บ้านป่า
ซางวิวัฒน์หมู่ 10 (ยาว 460.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 11.20 – 11.50 น.
/โครงการ...

- 5โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแลใน – บ้าน
ลิไข่หมู่ที่ 7 (ยาว 420.00 เมตร) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลนางแล (สถ.ศพด.3)
ตั้งแต่เวลา 14.10 – 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ
500.- บาท
- โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ
500.- บาท
- โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ
500.- บาท
- โครงการที่ 4
ในราคาชุดละ 500.- บาท
- โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ
500.- บาท
- โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ
500.- บาท
- โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ
1,000.- บาท
ได้ที่เทศบาลตาบลนางแล ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 - 5317 –6586 ต่อ 106 ( ในวันและเวลาราชการ ) หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th และ www.nanglae.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลงชื่อ……………………………..…………………………
(นายสุรินทร์ เขื่ อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตาบลนางแล

