ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลจ้ างโครงการก่ อสร้ างสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมพร้ อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่ างสนามฟุตบอล
(บริเวณพืน้ ที่ ๒๔ ไร่ ) หมู่ ๑ ตาบลแพรกษา
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่าง
สนามฟุตบอล (บริ เวณพื้นที่ ๒๔ ไร่ ) หมู่ที่ ๑ ตาบลแพรกษา โดย ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x
๑๐๐.๐๐ เมตร พร้ อมลู่วิ่ง, ลู่จกั รยาน และรางระบายน้ ารอบสนาม ก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐
เมตร พร้อมหลังคาเมทัลชี ท ภายในอัฒจันทร์ มีห้องรับรอง, ห้องพักนักกีฬา,ห้องน้ า, ห้องอาบน้ า, หรื อคิดเป็ นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุผชู ้ มได้ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ ที่นงั่ และติดตั้งเสาไฟส่ องสว่าง สู ง ๓๐.๐๐ เมตร
โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ ชนิด ๙ ดวง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่า และตูค้ วบคุม จานวน ๔ ต้น ตามรู ปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ ายโครงการ . ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของทางราชการ จานวนเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ สิบสองล้านบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทย เป็ นผูม้ ี
อาชี พ รั บ จ้า งที่ ป ระกวดราคาจ้า งด้วยวิธี อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดงั กล่ า ว ซึ่ ง มี ผลงานก่ อสร้ างประเภทเดี ยวกัน กับ งานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ณ วันประกาศประกวดราคาด้วนวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรื อแสดง
บัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. นิ ติบุ ค คลที่ จะเข้า เป็ นคู่ สั ญญากับ หน่ วยงานภาครั ฐซึ่ ง ได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้า งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลาง
ที่เว็ปไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
/๗.คู่สัญญา....

-๒ ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีราคามูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดู สถานที่ ก่อสร้ าง ในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้ อมเพรี ยงกัน
ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม
๒๕๖๐ .เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ผูท้ ี่ไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทางาน ผูเ้ สนอราคาจะนามาเป็ นข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้
กาหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ .ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ที่วา่ การอาเภอเมือง
สมุทรปราการ ชั้น ๓)
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท
(สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
www.preaksa-sao.go.th และ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ
๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ .

(ลงชื่อ
( นายอิม แพหมอ )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา

เอกสารการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๐
การจ้ าง โครงการก่อสร้ างสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมพร้ อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่ างสนามฟุตบอล
(บริเวณพืน้ ที่ ๒๔ ) สาหรั บเด็กอนุบาล หมู่ที่ ๑ ตาบลแพรกษา
ตามประกาศ องค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------องค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “องค์การบริ หารส่ วนตาบล” มีความประสงค์จะประมู ลจ้าง โครงการก่ อสร้ างสนามฟุตบอล
หญ้ าเทียมพร้ อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่ างสนามฟุ ตบอล (บริ เวณพื้นที่ ๒๔ ไร่ ) หมู่ที่ ๑ ตาบลแพรกษา
โดย ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลู่วงิ่ , ลู่จกั รยาน และรางระบายน้ ารอบ
สนาม ก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐ เมตร พร้อมหลังคาเมทัลชี ท ภายในอัฒจันทร์ มี ห้องรับรอง,
ห้องพักนักกีฬา,ห้องน้ า, ห้องอาบน้ า, หรื อคิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุผชู ้ มได้ไม่นอ้ ยกว่า
๕๐๐ ที่นั่ง และติดตั้งเสาไฟส่ องสว่าง สู ง ๓๐.๐๐ เมตร โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ ชนิ ด ๙ ดวง พร้ อมอุปกรณ์
ป้ องกันฟ้ าผ่า และตูค้ วบคุ ม จานวน ๔ ต้น ตามรู ปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ ายโครงการ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ สิบสองล้านบาทถ้วน)
ณ องค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา . โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
(จานวน ๕๗ แผ่น)
๑.๒ แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จานวน ๒ แผ่น)
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
(จานวน ๔ แผ่น)
๑.๔ หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานวน ๒ แผ่น)
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
(จานวน ๑๒ แผ่น)
๑.๖ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(จานวน ๑ แผ่น)
(๒) หลักประกันสัญญา
(จานวน ๑ แผ่น)
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(จานวน - แผ่น)
(๔) หลักประกันผลงาน
(จานวน - แผ่น)
๑.๗ สู ตรการปรับราคา
(จานวน - แผ่น)
๑.๘ บทนิยาม
(จานวน ๒ แผ่น)
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
/๑.๙ แบบบัญชี......

-๒๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(จานวน ๒ แผ่น)
(๒)บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
(จานวน
๑ แผ่น)
------------------ฯลฯ---------------๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะผูเ้ สนอราคาต้องไม่ เป็ นผูท้ ี่ ถู ก ระบุ ชื่ อไว้ใ นบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้ ง งานของทาง
ราชการและได้แจ้ง เวีย นชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ ได้รับ ผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผูท้ ิ้ง งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สิ บหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อกรรมการผู้จดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชี ผถู ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ ัน สาเนาข้อตกลงที่ แสดงถึ ง การเข้า เป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ น
ผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นบุ คคลธรรมดาที่ มิใช่ สัญชาติ ไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนัง สื อเดิ นทาง หรื อผูร้ ่ วมค้า ฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
/(๕) บัญชีเอกสาร.....

-๓(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง เอกสารผลทดสอบ
ของวัสดุหญ้าเทียม ตัวอย่างเก้าอี้ หญ้าเทียม และตัวอย่างเหล็ก celluar beam สาหรับทาโครงหลังคา ให้คณะกรรมการพิจารณา
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(๖) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคา
สุ ดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็ จ
ไม่เกิ น ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แพรกษา ให้เริ่ มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่ างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจในเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนิ นการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนิ นการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อ
การจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ทีว่ ่ าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้ น ๓)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
/ณ วันประกาศ.....

-๔ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอื่นใดที่
มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการดาเนิ นการประมู ลก่ อนหรื อในขณะที่ มีก ารเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ว่า มีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เสนอราคา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
หรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลื อกเบื้ องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วัน ประกาศประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เป็ น
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ว่ า กระบวนการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนิ นการต่อไปให้แล้วเสร็ จ ภายในเวลาที่ กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชัว่ คราว และกาหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดาเนิ นการประมูลสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว [Used ID]
และรหัสผ่าน [Password] เมื่อผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่ มต้นที่
๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ สิบสองล้านบาทถ้ วน-)
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่ มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่ มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า ๘๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
/(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ...

-๕(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้ อมกับ การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้ านหนึ่งแสนถ้ วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา การค้ าประกันตั้งแต่
วันที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง อย่าง
ใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา โดยเป็ นเช็คลงวันที่
ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะคืนให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
หรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่าสุ ด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลแพรกษา
จะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอรายนั้น
เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแพรกษา เท่านั้น
๖.๓ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
/(๑) ไม่ปรากฏ...

-๖(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลัก ฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแพรกษา
(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่ กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ดาเนิ นการประมูล หรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา มี สิทธิ ให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ ง
ราคาใด หรื อราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลื อกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ ง
รายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา เป็ น
เด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแพรกษา จะพิ จารณายกเลิ ก การประมูล จ้างด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และลงโทษผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาเป็ น
ผูท้ ิ้ง งาน ไม่ว่า จะเป็ นผูม้ ีสิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ ก็ตาม หากมี เหตุ ที่เชื่ อได้ว่า การเสนอราคา
กระท าการโดยไม่ สุ จ ริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอัน เป็ นเท็ จ หรื อใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น มา
เสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิ นงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนิ นการประมูลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะให้ผมู ้ ีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้ว่าผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เสร็ จสมบู รณ์ หากค าชี้ แจงไม่ เป็ นที่ รับ ฟั ง ได้ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ป รากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ว่า
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผู้มีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
รายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวาง การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา มีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ดังกล่าว และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ได้
ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
/๗.๑ เงินสด...

-๗๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรื อก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
“ผู ้ค ้า ที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กให้ ไ ปท าสั ญ ญาแต่ ไ ม่ ไ ปท าสั ญ ญา จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
ค่าเสี ยหาย เช่น ค่าซื้ อ หรื อค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผูค้ า้ รายอื่นด้วย และในกรณี น้ ีให้ยกเลิกการประมูล”
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการก่อสร้างสานักงานและบ้านพักชัว่ คราว สถานที่จดั เก็บวัสดุ, ทาการตอกเข็มงานก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมปรับ
พื้นสนามฟุตบอล ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ดาเนินการ
ก่อสร้างเทคานและพื้น ชั้น ๑ งานก่อสร้างอัฒจันทร์ และบดอัดสนาม แล้วเสร็ จทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ดาเนินการ
ก่อสร้างเทคานและพื้น ชั้น ๒ งานก่อสร้างอัฒจันทร์ ,งานระบายน้ า,งานคันขอบลู่วงิ่ ,งานบดอัดหิ นคลุก แล้วเสร็ จ
ทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงิ นในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ดาเนินการตามปริ มาณ
งานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยตามรู ปแบบสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ท้ งั นี้จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
/ในประเทศ......

-๘ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรื อหนังสื อค้ าประกัน ของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุน หลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะหักเงินจานวนร้อยละ ๑๐ ของ
เงินทีตอ้ งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็ นประกันผลงาน ในกรณี ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ งั สิ้ นไม่ต่ากว่า ๖ เดือน
(สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย) หรื อของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผูร้ ั บจ้างมี สิทธิ ที่จะขอเงิ นประกันผลงานคื น โดยผูร้ ั บจ้างจะต้องวางหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) หรื อหนังสื อค้ าประกัน
ของบริ ษ ทั เงิ นทุ น หรื อบริ ษ ทั เงิ นทุ น หลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ช ย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) มาวางไว้ต่อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
เพื่อเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรื อหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
๑๓. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน จ่ ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๐ . เงินกูจ้ าก
และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้รับอนุมตั ิเงิน
ค่าก่อสร้ างจากเงิน จ่ ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
เงิ นกูจ้ าก
.
และเงินช่วยเหลือจาก
.แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้ อมอัฒจันทร์ คสล.และไฟส่ องสว่าง
สนามฟุตบอล (บริ เวณพื้นที่ ๒๔ ไร่ ) หมู่ที่ ๑ ตาบลแพรกษา ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้งนี้ เป็ น
เงินทั้งสิ้ น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ สิบสองล้านบาทถ้ วน-)
๑๓.๒ เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง
และและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่อ งาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถ
ให้บริ การรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็ น ผูร้ ับจ้าง
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีดงั นี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
/(๒) จัดการ....

-๙(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่นหรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื อ
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๓.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ งได้ยนื่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะริ บหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๓.๔ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้คดั เลื อกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะริ บ
หลัก ประกันซอง หรื อเรี ย กร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิ จารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความ
เสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข หรื อ
ข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๔. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณี ที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
.
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อภายใน
ระยะเวลาที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม หรื อผูม้ ี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

/ ๑๕.๑ ก่อสร้าง.....

-๑๐๑๕.๑ ก่อสร้าง
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุม่ อาศัย)
ผูอ้ านวยการกองคลัง
วันที่ ๒๑ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ .

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้ รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้ างก่ อสร้ าง
โครงการก่ อสร้ างสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมพร้ อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่ างสนามฟุตบอล
(บริเวณพืนที ๒๔ ไร่ ) หมู่ที ๑ ตําบลแพรกษา
๑. โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่ องสว่างสนามฟุตบอล
(บริ เวณพืนที ๒๔ ไร่ ) หมู่ที ๑ ตําบลแพรกษา.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
.
๒.วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี สิ บสองล้านบาทถ้วน-)
.
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลู่วง,ิ ลู่จกั รยาน,
และรางระบายนํารอบสนาม ก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐ เมตร พร้อมหลังคาเมทัลชีท ภายใน
อัฒจันทร์ มีหอ้ งรับรอง, ห้องพักนักกีฬา, ห้องนํา, ห้องอาบนํา, หรื อคิดเป็ นพืนทีไม่นอ้ ยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุ
ผูช้ มได้ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ ทีนัง และติดตังเสาไฟส่ องสว่าง สู ง ๓๐.๐๐ เมตร โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ ชนิ ด ๙ ดวง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่า และตูค้ วบคุม จํานวน ๔ ต้น ตามรู ปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ าย
โครงการ
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เป็ นเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี สิ บสองล้านบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย
.
๖. รายชือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายประพัทธ์ ชอบสอน
๖.๒ ดร.บรรพต
เมฆนิติกุล
๖.๓ นายสุ รสิ ทธิ
ทัดสําราญ

