ประกาศองค์การบริหารส่ วนตําบลแพรกษา
เรือง ประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้ างเหมากําจัดขยะมูลฝอย
แบบวิธีฝังกลบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตําบลแพรกษา
ด้วย องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝังกลบ .
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตําบลแพรกษา รายละเอียดดังนี
.
โดยจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝังกลบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ .ตําบล
แพรกษา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒ เดือน
.
ราคากลางของทางราชการจํานวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องเป็ นมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทํางานทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล
แพรกษา และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกาศประมูลจ้างก่อสร้างในสัญญาเดียว วงเงิน ไม่
น้อยกว่า - . บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เชือถือ
กําหนดดูสถานทีก่อสร้าง ในวันที
เวลา
น. พร้อมเพรี ยงกัน ณ
ทีทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติม ในวันที
- .
.เวลา
- น. เป็ นต้นไป
/กําหนดยืน...

-๒กําหนดยืนเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
.
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ .น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลระดับอําเภอ (ทีว่าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชัน ๓)
กําหนดแจ้งรายชือผูผ้ า่ นการพิจารณาและมีสิทธิ เข้าประมูล พร้อมแจ้งผูท้ ีไม่ผา่ นการพิจารณา
เป็ นการเฉพาะ ภายในวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ .
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท
ได้ที องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ๕๔๕ หมู่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซด์
www.preaksa.net และ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ใน
วันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๒๘ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชือ)
( นายอิม แพหมอ )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา

เอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๙/๒๕๕๘
การจ้ างตามโครงการจ้ างเหมากําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝังกลบ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตําบลแพรกษา
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลแพรกษา
ลงวันที ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘
---------------------------------------------องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ .
ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา” มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วย โครงการจ้างเหมากําจัดขยะ
มูลฝอย แบบวิธีฝังกลบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตําบลแพรกษา โดยจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒ เดือน ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ณ
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
(จํานวน - แผ่น)
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จํานวน ๒
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
(จํานวน ๑
๑.๔ หนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จํานวน ๒
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
(จํานวน ๑๒
๑.๖ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(จํานวน ๑
(๒) หลักประกันสัญญา
(จํานวน ๑
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(จํานวน (๔) หลักประกันผลงาน
(จํานวน ๑.๗ สู ตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(จํานวน ๒
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชี เอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(จํานวน ๒
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
(จํานวน
๑ แผ่น)

แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)
แผ่น)

แผ่น)

---------------------ฯลฯ---------------------/๒. คุณสมบัติ...

- ๒๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่ เป็ นผูท้ ี ได้รับผลของการสังให้นิติบุค คลหรื อบุคคลอื นเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่า นัน
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงิ นไม่น้อยกว่า
- บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เชือถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชี รายชือหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล
ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีมิใช่ สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยืนเอกสารตามทีระบุไว้
ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมด ทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๑)
/๓.๒ ส่ วนที ๒...

-๓๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา(ถ้า)
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง(ให้ใช้ในกรณี ทีมีการ
กําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านัน)
(๓) บัญชี เอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงือนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทังลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคา
สุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตสามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็ จ ไม่เกิน
๓๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ให้เริ ม
ทํางาน
๔.๕ ก่อนยืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจในเอกสารประมูลจ้างทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอ
ตามเงือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสารประมู ลจ้างด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จ่า หน้าซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๙/๒๕๕๘” ยืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึ งเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมู ลข่ า วสารการซื อหรื อการจ้ างของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลระดับอําเภอ (ทีว่ าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั น ๓)
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิมเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ ล ะรายว่า เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที มี ผ ลประโยชน์ร่วมกันกับ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื น หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
/ผูป้ ระสงค์...

-๔ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอืนใดทีมี
หลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล ก่ อ นหรื อ ในขณะที มี ก ารเสนอราคาด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันออกจาก
การเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ไม่ผ่า นการคัดเลื อ กเบื องต้น เพราะเหตุ เ ป็ นผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
กับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ น
ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการ
จังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ให้ถือเป็ นทีสุ ด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนิ นการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จ ภายในเวลาทีกําหนดไว้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใช้
ดุลยพินิจระงับการประมูลชัวคราว และกําหนดวัน และเวลา เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ตามวัน เวลา
สถานที ทีทางราชการกําหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว [Used ID] และ
รหัสผ่าน [Password] เมือผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขที ระบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ แสดงเงื อนไขการซื อและการจ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ มต้นที
๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้ านหกแสนบาทถ้ วน)
(๔) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืนๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทังปวง
ไว้ดว้ ยแล้ว
(๕) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที LOG IN แล้ว จะต้องดําเนิ นการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องตํากว่าราคาเริ มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum
Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครังถัดๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว
/(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ...

-๕(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประมูลเสร็ จสิ นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิ ท ธิ เสนอราคาทีได้รับ คัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรั บ ผิ ดชอบค่า ใช้จ่ายในการ
ให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์ และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทังนี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค จํานวน
๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึงแสนแปดหมืนบาทถ้ วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคําประกันตังแต่วนั ทียืน
ซองข้อ เสนอทางด้า นเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ ง วันสิ นสุ ด การยื น ราคา โดยหลัก ประกัน ให้ ใ ช้อ ย่า งหนึ งอย่า งใด
ดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา โดยเป็ นเช็คลงวันที
ทียืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนัง สื อคําประกันของบริ ษ ทั เงิ นทุ น หรื อบริ ษ ทั เงิ นทุ นหลัก ทรั พ ย์ ที ได้รั บ อนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ งได้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผู ้
คําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้
ซึ งเสนอราคาตําสุ ด จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ นี องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
จะ
พิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนิ นการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอรายนัน เว้น
แต่ เ ป็ นข้อ ผิ ด พลาด หรื อผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื อนไขของเอกสารประมู ล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลแพรกษา เท่านัน
๖.๓ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
/(๑) ไม่ปรากฏ...

-๖(๑) ไม่ปรากฏชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชี ผูร้ ั บเอกสารการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
แพรกษา
(๒) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื อนไขที กํา หนดในเอกสารประมู ล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสิ นการประมู ลจ้างด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อในการทําสั ญญาคณะกรรมการ
ดําเนิ นการประมูล หรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา มีสิทธิ ให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ
ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา มีสิทธิ ทีจะ
ไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึ งราคา
ใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใดหรื อ
อาจจะยกเลิ ก การประมู ลจ้า งด้วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จารณาจัดจ้า งเลยก็ไ ด้ สุ ดแต่จะพิ จารณา ทังนี เพื อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เป็ นเด็ดขาด ผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทังองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
จะพิจารณายกเลิ กการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชื อได้ว่า การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที ผูม้ ี สิ ท ธิ เสนอราคารายที เสนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่า ไม่อ าจ
ดําเนิ นงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนิ นการประมูลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอ
ราคารายนัน ชี แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชื อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดําเนิ นงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
มีสิทธิ ทีจะไม่
รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ว่า ผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา รายอืน
หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่า งผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บ ริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา มีอาํ นาจทีจะตัดรายชื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
๗. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์(ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุ ใ นข้อ ๑.๕ กับ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลแพรกษา ภายใน ๗ วัน นับ ถัดจากวันที ได้รับ แจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้ า) ของราคาค่าจ้างทีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ให้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
/๗.๒ เช็ค...

-๗๗.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา โดยเป็ นเช็คลงวันที ทีทํา
สัญญาหรื อก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนัง สื อ คําประกัน ของบริ ษ ัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น หลัก ทรั พ ย์ที ได้รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้ง
ชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีคู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
“ผูค้ า้ ทีได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาแต่ไม่ไปทําสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสี ยหาย
เช่น ค่าซือ หรื อค่าจ้างทีสู งขึนจากผูค้ า้ รายอืนด้วย และในกรณี นีให้ยกเลิกการประมูล”
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑๒ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . ตุลาคม
๒๕๕๘
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ .
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . ธันวาคม
๒๕๕๘
งวดที ๔ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . มกราคม
๒๕๕๙
งวดที ๕ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๙ .
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งวดที ๖ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . มีนาคม
๒๕๕๙
งวดที ๗ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ . เมษายน
๒๕๕๙
/งวดที ๘...

-๘งวดที ๘ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . พฤษภาคม
๒๕๕๙
งวดที ๙ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ . มิถุนายน
๒๕๕๙
งวดที ๑๐ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . กรกฎาคม
๒๕๕๙
งวดที ๑๑ เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย แบบวิธีฝัง
กลบ ประจําเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๑ . สิ งหาคม
๒๕๕๙
งวดที ๙ (สุ ดท้าย)เป็ นจํานวนเงิน ๓๒๑.บาท/ตัน เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน กําจัดขยะมูลฝอย
แบบวิธีฝังกลบ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทําสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๑. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรั บเงิ นล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้ อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ทังหมดแต่ทงนี
ั จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อคําประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรื อหนังสื อคําประกัน ของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุน หลักทรัพย์ ทีได้รับ
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อ
คําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านัน
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงิน
ทีต้องจ่ ายในงวดนันเพื อเป็ นประกันผลงาน ในกรณี ทีเงิ นประกันผลงานจะต้องถู ก หัก ไว้ท งสิ
ั นไม่ตากว่
ํ า ๖ เดื อน
(สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อหน่วย) หรื อของค่าจ้างทังหมด (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ทีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูร้ ับจ้างจะต้องวางหนังสื อคําประกันของธนาคาร
ซึ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) หรื อหนังสื อคําประกันของบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และ
/ประกอบ...

-๙ประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) มาวางไว้ต่อ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เพือ
เป็ นหลักประกันแทนก็ได้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะคืนเงิ นประกันผลงาน และ/หรื อหนังสื อคําประกันของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
๑๓. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๙ . เงินกูจ้ าก
และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํา ได้ต่ อ เมื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลแพรกษา ได้รั บ อนุ ม ัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินกูจ้ าก
.และ
เงินช่วยเหลือจาก
.แล้วเท่านัน
ราคากลางของงาน จ้ างเหมากําจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตําบลแพรกษา ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี เป็ นเงินทังสิ น ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้ านหกแสน
บาทถ้ วน)
๑๓.๒ เมือองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและ
และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผูร้ ั บจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพือ งานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การ
รับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งเป็ น ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีดงั นี
(๑) แจ้ง การสั งหรื อ นํา สิ งของดัง กล่ า วเข้า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ กรมเจ้า ท่ า ภายใน ๗ วัน
นับตังแต่วนั ทีผูร้ ั บจ้างสัง หรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดัง กล่ า วบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมี สิทธิ เช่ นเดี ยวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ ง
จะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนัน ก่อนบรรทุกของลงเรื ออืนหรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกของลงเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิ บตั ิ ตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ั บจ้างจะต้องรั บผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๓.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ งได้ยนเอกสารประมู
ื
ลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉะนัน องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะริ บหลักประกันซองจํานวนร้ อยละ ๒.๕ ของวงเงิ นทีจัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
/๑๓.๔ ผูม้ ีสิทธิ...

- ๑๐ ๑๓.๔ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะริ บหลักประกัน
ซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื น (ถ้ามี)
รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลแพรกษา สงวนสิ ท ธิ ที จะแก้ไ ขเพิ มเติ ม เงื อนไข หรื อ
ข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๔. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่า
งานก่อสร้างลดลงหรื อเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
.
.
.
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K ) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ในสัญญาหรื อภายใน
ระยะเวลาที องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุ ในข้อ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม หรื อผูม้ ี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ตํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี
๑๕.๑
.
๑๕.๒
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุม่ อาศัย)
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
วันที ๒๘ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ .

