ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้าง อาเภอภูเวียง
๑. ความเป็นมา
อำเภอภูเวียง ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๒๕๕๘ จังหวัดขอนแก่น เป็นค่ำจ้ำงขุดขยำยหนองคู ขนำดปำกหนองกว้ำง ๒๙ เมตร ท้องหนองกว้ำง ๑๗
เมตร ควำมยำวทั้งหมด ๖๐๐ เมตร ควำมลึก ๓ เมตร จำกระดับเดิม ลำดเอียง ๑:๒ มีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่ำ
๑๗,๔๐๐ ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๓๙,๓๑๐ ลูกบำศก์เมตร (ขุดขนย้ำย) พร้อมก่อสร้ำง
คันดินกว้ำง ๓ เมตร (ขอบด้ำนนอกจำนวน ๑ ด้ำน) ตลอดควำมยำวโครงกำรที่ดำเนินโครงกำรขุดลอก
ตำมแบบแปลนและแผนผังที่ทำงอำเภอภูเวียงกำหนด วงเงินงบประมำณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บำท (-สองล้ำนบำท
ถ้วน-)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ แก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของรำษฎรในตำบลบ้ำนเรือ และตำบลใกล้เคียงแบบถำวร
ในกำรทำนำนอกฤดู
๒.๒ เป็นกำรป้องกันภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วม
๒.๓ ส่งเสริมให้รำษฎรทำเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้ำว
๒.๔ เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน้ำจืด
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ ทิ้งงำนของทำง
รำชกำร และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้ น ศำลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บำลของผู้ เ สนอรำคำ ได้ มี ค ำสั่ ง ให้ ส ละสิ ท ธิ์ แ ละควำมคุ้ ม กั นเช่ น ว่ ำ นั้ น
๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๓.๗ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
...../๔. แบบรูป

-๒๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำจ้ำง
๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ
๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมำณโครงกำร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
รำคำกลำง ๒,๐๐๕,๖๓๗.๐๐ บำท
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สำมำรถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้ได้ที่
สถำนที่ติดต่อ ที่ทำกำรปกครองอำเภอภูเวียง ชั้น ๒ อำเภอภูเวียง จังหวัดแก่น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๙๑๐๒๖
เว็บไซด์ new๑๙๙๑Ticha@Gmail.com
สำธำรณชนที่ ต้ อ งกำรแนะวิ จ ำรณ์ หรื อ มี ค วำมเห็ น ต้ อ งเปิ ด เผยชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นด้วย
*****************

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ..................
การจ้างขุดขยายหนองคู บ้านเรือ หมู่ที่ ๙ ตาบลบ้านเรือ
อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศอาเภอภูเวียง
ลงวันที่ .........................................
*******************************************

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยที่ทำกำรปกครองอำเภอภูเวียง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “อำเภอ”
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงขุดขยำยหนองคู บ้ำนเรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้ำนเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ (บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง)
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญำจ้ำง
๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๗ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๘ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๑๐ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ. (Bill of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ข้อมูลได้เท่ำ
เทียมกันและเพื่อให้ประชำชนเข้ำตวจดูได้
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร

/๒.๓ ผู้เสนอ........
-๒๒.๓ ผู้ประสงค์เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็น ธรรมตำมข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำ
จ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้ำนบำทถ้วน-) เป็นผลงำน
ที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของเอกชนที่อำเภอเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๘ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๒ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ ผู้
ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง
หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
…../๓.๒ ส่วน

-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนำม
พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี)
(๒) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นทำกำรแทน
(๓) หลักประกันซอง ตำมข้อ ๕
(๔) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง และสำเนำสัญญำจ้ำง พร้อมทั้งรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(๕) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ)
(๖) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
(๗) สำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำซื้อแบบ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีมีกำรขำยแบบ)
(๘) ใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๑.๒
(๙) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๑.๔ (๓
ชุด)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลำยมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำร
เสนอรำคำมิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอรำคำควร
ตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงขุดขยำยหนองคู บ้ำนเรือ หมู่ที่ ๙
ตำบลบ้ำนเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ
“เอกสำรประกวดรำคำ ตำมเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ......” ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำในวันที่ .......................ตั้งแต่เวลำ.........น. ถึงเวลำ............น.ณ ทีท่ ำกำร
อำเภอภูเวียง ชั้น ๒ ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ถนนภูเวียง-กุดฉิม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด
...../คณะกรรม

-๔คณะกรรมกำรประกวดรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ
เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้
เสนอรำคำกับ ผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๑.๘(๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำมข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐำนว่ำ ผู้เสนอ
รำคำรับทรำบแล้ว
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และอำเภอจะ
พิจำรณำลงโทษ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำร
ตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
รำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำให้ถือเป็น
ที่สุด
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำว่ำ กระบวนกำรเสนอรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อำจดำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดไว้
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรำคำพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไป จำก
ขั้นตอนที่ค้ำงอยู่ภำยในเวลำของกำรเสนอรำคำที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไป แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรประกวดรำคำเห็นว่ำกระบวนกำรเสนอ
รำคำจะไม่แล้วเสร็จได้ โดยง่ำย หรือข้อขัดข้องไม่อำจแก้ไขได้ ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำ และกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำทุกรำย ที่อยู่ในสถำนที่นั้นทรำบ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำสงวนสิทธิในกำรตัดสินใจดำเนินกำรใด ๆ ระหว่ำงกำรประกวด
รำคำฯ เพื่อให้กำรประกวดรำคำฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
๔.๗ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมำพร้อมกับซองข้อเสนอทำงเทคนิค
(๒) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง เริ่มต้นที่
๒,๐๐๕,๖๓๗.-บำท (-สองล้ำนห้ำพันหกร้อยสำมสิบเจ็ดบำทถ้วน-)
(๓) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่น ๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
…../(๔) ผู้มีสิทธิ

-๕(๔) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนจะต้องมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้ำสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินกำรเสนอรำคำ โดยรำคำ
ที่เสนอในกำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกำดรำคำฯ
และจะต้องเสนอลดรำคำขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บำท จำกรำคำสูงสุดในกำร
ประกวดรำคำฯ และกำรเสนอลดรำคำครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดรำคำครั้งละไม่น้อยกว่ำ ๔,๐๐๐.๐๐ บำท จำก
รำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ำมผู้มีสิทธิเสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเมื่อกำรประกวดรำคำฯเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันรำคำต่อผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรำคำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
ให้บริกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทรำบวันเสนอรำคำ
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำ ในวันที่ ...................... ตั้งแต่เวลำ .............น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมำยตำมแบบแจ้งวัน เวลำ และสถำนที่เสนอรำคำ (บก๐๐๕) ให้ทรำบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้เสนอรำคำ ต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค
จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบำทถ้วน-)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ โดยหลักประกันให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ที่ทำกำรปกครองอำเภอภูเวียง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง
เอกสำรทำงด้ำนเทคนิค หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันซองตำมข้อนี้ อำเภอจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน ๑๕ วัน
นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุดจะ
คืนให้ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้ อำเภอจะพิจำรณำตัดสินด้วย
รำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ น
ข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
อำเภอเท่ำนั้น
๖.๓ อำเภอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของอำเภอ
(๒) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(๓) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งหมด
ในใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำ หรืออำเภอมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอรำคำได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำน
ดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ อำเภอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของอำเภอเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้อง ค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งอำเภอจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็
ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำมสัญญำได้
คณะกรรมกำรประกวดรำคำหรืออำเภอจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ
ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หำก
คำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ำผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำ
รำยอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
....../ขัดขวำง

-๗ขัดขวำง กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๗ อำเภอมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอ
รำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว และอำเภอจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) จะต้องทำสัญญำ
จ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับอำเภอภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ (ห้า) ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้อำเภอยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดัง ต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่อำเภอภูเวียง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต ให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน
ตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
ผู้ช นะกำรประกวดรำคำจ้ ำงด้ว ยวิธีกำรทำงอิเล็ กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้ำง) จะต้องนำส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินค่ำบริกำรของผู้ให้บริกำรตลำดกลำงมำแสดงในวันทำสัญญำด้วย
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม)
อำเภอจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเพียงงวดเดียว ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้ำย) เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำง
ได้ดำเนินกำรขุดขยำยหนองคู บ้ำนเรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้ำนเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขนำดปำก
หนองกว้ำง ๒๙ เมตร ท้องหนองกว้ำง ๑๗ เมตร ควำมยำวทั้งหมด ๖๐๐ เมตร ควำมลึก ๓ เมตร จำกระดับ
เดิม ลำดเอียง ๑:๒ มีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่ำ ๑๗,๔๐๐ ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๓๙,๓๑๐
ลูกบำศก์เมตร (ขุดขนย้ำย) พร้อมก่อสร้ำงคันดินกว้ำง ๓ เมตร (ขอบด้ำนนอกจำนวน ๑ ด้ำน) ตลอดควำมยำว
โครงกำรที่ดำเนินกำรขุดกำรขุดลอก ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดในสัญญำให้ครบถ้วน ถูกต้องพร้อมทั้ง
ทำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ขุดลอกให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
กำรส่งมอบงำนให้ผู้รับจ้ำงแนบภำพถ่ำยของงำนที่ขุดลอกมำพร้อมหนังสือส่งมอบงำนโดยให้
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรรับรองภำพถ่ำยด้วย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
…../๑๐.กำรรับ

-๘๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่
เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี - เดือน นับถัดจำกวันที่อำเภอได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบ
จัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๑ ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กำร
ลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่ออำเภอได้รับอนุมัติงบประมำณเป็นค่ำจ้ำงขุดลอกหนองบ่อใหญ่ ดังกล่ำว
จำกจังหวัดขอนแก่นแล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนจ้ำงขุดขยำยหนองคู บ้ำนเรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้ำนเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๕,๖๓๗.-บาท (สองล้านห้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน-)
๑๑.๒ เมื่ออำเภอ ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง ตำมกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำว
เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถ
ให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมกำรขนส่งทำงน้ำ
และพำณิชยนำวี ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ เสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ออำเภอภูเวียง
แล้วจะถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ มิได้ และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำแล้วต้องเข้ำร่วม
เสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ๔.๗(๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น อำเภอจะ
ริบหลักประกันซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งอำจพิจำรณำให้
เป็น ผู้ทิ้งงำนได้ หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้เสนอรำคำซึ่งอำเภอได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๘ อำเภอจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
……/๑๑.๔ ผู้เสนอ

-๙๑๑.๕ อำเภอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมำใช้ในกรณีที่ค่ำ
ก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำร ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพ
งำนก่อสร้ำงตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓ / ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K ) จะต้องคงที่ทรี่ ะดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะที่อำเภอได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้
แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนขุดลอกหนองบ่อใหญ่ดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำ
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๕ ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีช่ำงจำนวนอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง
ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ช่ำงโยธำ
๑๔.๒ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
.....................................

