ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลจางโครงการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยทองนพคุณ หมู ๑ ตําบบลแพรกษา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงคจะประมูลจาง โครงการปรั
โครงการ บปรุงผิวจราจร ซอยทองนพคุณ หมู ๑ ตําบลแพรกษา โดยปูผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๐.๐๗ เมตร กวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๖๕ เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
๔,๓๒๕ ตารางเมตร พรอมซอมแซมฝาบอพัก คสล.
คสล ทั้งสองขางถนน ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต
อบต.แพรกษา
พรอมปายโครงการ . ดวยระบบอิเล็
เล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป
ง นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจาางด
งดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม
ง เปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูททิิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ ของทาง
ราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม
ง เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูปประสงค
ระสงคจะะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม
ง เปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาได
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวา นั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผผลงานก
ลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกว
ย า ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓
๓๐ น. พรอมเพรียงกัน
ณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
.เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป

/กําหนดยื่น...

-๒กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ .ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ ชั้น ๓)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท
ไดที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ๕๔๕ หมู ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหวางวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.preaksa.net และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ .

(ลงชื่อ
( นายอิม แพหมอ )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๗ /๒๕๕๙
การจาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยทองนพคุณ หมู ๑ ตําบลแพรกษา
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ .
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะประมูลจาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยทอง
นพคุณ หมู ๑ ตําบลแพรกษา โดยปูผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๐.๐๗ เมตร กวาง ๕.๐๐เมตร ระยะทางยาว
๘๖๕ เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา ๔,๓๒๕ ตารางเมตร พรอมซอมแซมฝาบอพัก คสล. ทั้งสองขางถนน ตาม
รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พรอมปายโครงการ .ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา . โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
(จํานวน ๖ แผน)
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (จํานวน ๒ แผน)
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
(จํานวน ๑ แผน)
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(จํานวน ๒ แผน)
๑.๕ แบบสัญญาจาง
(จํานวน ๑๒ แผน)
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(จํานวน ๑ แผน)
(๒) หลักประกันสัญญา
(จํานวน ๑ แผน)
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวหนา
(จํานวน - แผน)
(๔) หลักประกันผลงาน
(จํานวน - แผน)
๑.๗ สูตรการปรับราคา
(จํานวน - แผน)
๑.๘ บทนิยาม
(จํานวน ๒ แผน)
(๑) ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(จํานวน ๒ แผน)
(๒)บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
(จํานวน
๑ แผน)
------------------ฯลฯ----------------/๒. คุณสมบัติ...

- ๒๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๔๐,๐๐๐- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
/๓.๒ สวนที่ ๒...

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนัง สื อแสดงเงื่ อ นไขการซื้ อและการจ า งด ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส โดยต องลงนามพร อ ม
ประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองยื่นข อเสนอตามแบบที่ กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป ระสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตสามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ ไมเกิน
๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ใหเริ่ม
ทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจในเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู ป ระสงค จะเสนอราคาจะตองยื่ นเอกสารประมู ล จา งดวยระบบอิเล็ ก ทรอนิก ส จา หนา ซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๗/๒๕๕๙” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ การจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
แต ล ะรายวา เป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง
/ผูประสงค...

-๔ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ก อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูม ีสิทธิ์เสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ ไ ม ผ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต น เพราะเหตุ เ ป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือ
เปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใช
ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว [Used ID] และ
รหัสผาน [Password] เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองลานหกแสนบาทถวน-)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
/(๗) หามผูมีสิทธิ...

-๕(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู มี สิ ท ธิ เสนอราคาที่ ไ ด รับ คั ด เลื อกให เป นผู ช นะราคา ตอ งรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจง
ใหทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
๑๓๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา การค้ําประกันตั้งแตวันที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง อยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู
ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูม ีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแพรกษา
จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
/(๑) ไมปรากฏ...

-๖(๑) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ ก ทรอนิก ส หรือในหลั ก ฐานการรับ เอกสารประมู ล จา งดวยระบบอิเล็ ก ทรอนิกส ข อง องค ก ารบริหารส วนตํา บล
แพรกษา
(๒) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ดสิ นการประมู ลจ างด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ าสั ญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิ ก การประมู ล จา งด วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส โดยไม พิ จ ารณาจัด จา งเลยก็ ไ ด สุ ดแตจ ะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เปนเด็ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคา กระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา รายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๘ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
/๗.๑ เงินสด...

-๗๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียน
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีค่ ูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
“ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย
เชน คาซื้อ หรือคาจางที่สูงขึ้นจากผูคารายอื่นดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล”
๘. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - ใหแลวเสร็จภายใน
- วัน
งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา เดือน ๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูมี สิท ธิเสนอราคามี สิท ธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาค าจา ง
ทั้งหมดแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๖(๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
/๑.๒.การหักเงิน...

-๘๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที
ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับ
สัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษั ทเงินทุนหลัก ทรัพย ที่ไ ดรับอนุญาตใหป ระกอบกิจการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิช ยและประกอบธุ รกิ จค้ํ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหหนวยงานตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไวตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เพื่อเปน
หลักประกันแทนก็ได
องค การบริหารส วนตํา บลแพรกษา จะคืนเงิ นประกั นผลงาน และ/หรือหนัง สือค้ําประกันของ
ธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงิ นค า จา งสํ า หรับ งานจา งครั้ง นี้ไ ดม าจากเงิ น จ า ยขาดเงินสะสม ประจํ า ปงบประมาณ
๒๕๕๙ . เงินกูจาก
และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากเงิน จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เงินกูจาก
.และเงิน
ชวยเหลือจาก
.แลวเทานั้น
ราคากลางของงาน ปรับปรุงผิวจราจร ซอยทองนพคุณ หมู ๑ ตําบลแพรกษา ในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองลานหกแสนบาทถวน-)
๑๓.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิก สแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ งานจา ง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต
วันที่ผู รับจา งสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการให สิ่ ง ของดัง กล า วบรรทุ ก โดยเรือ ไทย หรือเรือที่ มี สิ ท ธิ เช นเดีย วกั บ เรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออื่น
/(๓) ในกรณี...

-๙(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๓.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกรองจากผู ออกหนังสือค้ํา ประกันซองทันที และอาจพิ จารณาเรีย กรองใหช ดใช ความเสีย หายอื่น (ถ ามี )
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
.
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กํา หนดไวในวันแลวเสร็จตามที่ กําหนดไวในสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว
ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ สาขาโยธา,กอสราง
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ .

