ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลจ้ างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการติ ดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา โดยติดตั้งเป็ น
เสา High mast สู ง ๑๒.๐๐ เมตร โดยใช้หลอด LED ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ๖ ดวง จานวน ๑๐ จุด ตามรู ปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ ายโครงการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของทางราชการ จานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าล้านบาทถ้วน-) .
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทย เป็ นผูม้ ี
อาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว ซึ่ งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูท้ ี่ มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกันกับ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ น
ผูก้ ระท าการอัน เป็ นการขัด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่ า งเป็ นธรรม ในการประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. นิ ติบุ คคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครั ฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็ก ทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
/๘.ผูป้ ระสงค์....

-๒๘. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นโรงงานผูผ้ ลิ ต หรื อตัวแทนจาหน่ ายเสาเหล็ก กล้า เคลื อบ
สังกะสี สาหรับไฟฟ้ าแสงสว่าง ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่ งผลิตภัณฑ์
ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี สาหรับไฟฟ้ าแสงสว่าง เลขที่ มอก.๒๓๑๖-๒๕๔๙
(สาหรับ High mast สู ง ๑๒.๐๐ เมตร) ในกรณี เป็ นตัวแทนจาหน่ายจะต้องนาหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันยืน่ ซองเสนอราคา
กาหนดดู สถานที่ ก่อสร้ าง ในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พร้ อมเพรี ยงกัน
ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓กรกฎาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูท้ ี่ไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะถื อว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดี
แล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ในการทางานผูเ้ สนอราคาจะนามาเป็ นข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้
กาหนดยืน่ ซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ระดับอาเภอ (ที่วา่ การอาเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ / ซื้ อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๕๐๐.- บาท 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 ๑๒ /๒๕๖๐
การจ้ างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ .
---------------------------------------------องค์ การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ซึ่ ง ต่ อไปนี้ เ รี ย กว่า “องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล” มี ค วามประสงค์จะประมู ล โครงการติ ดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ าง
(High mast) ในเขต อบต.แพรกษา โดยติดตั้งเป็ น เสา High mast สู ง ๑๒.๐๐ เมตร โดยใช้ หลอด LED ขนาด
๔๐๐ วัตต์ ๖ ดวง จานวน ๑๐ จุ ด ตามรู ปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พร้ อมป้ายโครงการ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ราคากลาง ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ณ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา โดยมีขอ้ แนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
(จานวน ๕ แผ่น)
๑.๒ แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จานวน ๒ แผ่น)
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
(จานวน ๑ 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
------------------ฯลฯ----------------๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒)บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒

(จานวน
(จานวน

๒ แผ่น)
๑ แผ่น)
/๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูก ระบุ ชื่ อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้ งงานของทาง
ราชการและได้แจ้ง เวียนชื่ อแล้ว หรื อ ไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิ นไม่นอ้ ยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น รั ฐวิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ 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 อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชี ผถู ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่ แสดงถึ งการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ น
ผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้า
ฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
/๓.๒ ส่ วนที่๒...

-๓๓.๒ 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
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(๖) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ กาหนดไว้ใ นเอกสารประมูล จ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคา
สุ ดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว เสร็ จ
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แพรกษา ให้เริ่ มทางาน
๔.๕ ก่อนยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่ างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจในเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒ /๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนิ นการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อ
หรือ การจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ทีว่ ่ าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้ น ๓)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการ...

-๔คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการประมูลก่ อนหรื อในขณะที่ มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู้ 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 อกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วันประกาศประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อเป็ น
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าว
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผูว้ 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 ภายในเวลาที่กาหนดไว้ 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 สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว [Used ID]
และรหัสผ่าน [Password] เมื่อผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่ มต้นที่
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้ าล้านบาทถ้ วน-)
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
/ผูม้ ีสิทธิ...

-๕(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่ มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่ มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้ อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมี ระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วนั ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ คครอบคลุมไปจนถึ งวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด 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 ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิ จการเงิ นทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่ งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง 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 น้ ี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแพรกษา
จะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
/๖.๒ หากผูป้ ระสงค์....

-๖๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอรายนั้น
เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
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) ไม่ปรากฏชื่ อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูร้ ับเอกสารการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในหลัก ฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแพรกษา
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ดาเนิ นการประมูล หรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา มีสิทธิ ให้ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ง
ราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะ
พิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา เป็ น
เด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแพรกษา จะพิจารณายกเลิกการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้ง
งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิ นงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนิ นการประมูลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะให้ผมู ้ ีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้เสร็ จสมบู รณ์ หากค าชี้ แจงไม่ เป็ นที่ รับ ฟั ง ได้ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการประมูล จ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ว่า
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
/รายอื่น....

-๗รายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา มีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาดังกล่าว 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) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่องค์การบริ 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 เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
“ผูค้ ้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 ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิ บตั ิงาน ก่อสร้ าง
ฐานราก, เสาตอม่อ และติดตั้งเสาไฟฟ้ า High mast สู ง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๖ ต้น ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
งวดสุ ดท้ าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามรู ปแบบและสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่
/น้อยกว่า....

-๘น้อยกว่า - เดือน ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ ท้ งั นี้ จะต้องส่ ง มอบหลักประกันเงิ นล่ วงหน้า เป็ นพันธบัตรรั ฐบาลไทย หรื อหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรื อหนังสื อค้ าประกัน ของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเงิ นทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคาร
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
ของเงินทีตอ้ งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็ นประกันผลงาน ในกรณี ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ งั สิ้ นไม่ต่ากว่า ๖
เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย) หรื อของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูร้ ับจ้างจะต้องวางหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) หรื อหนังสื อค้ าประกัน
ของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) มาวางไว้ต่อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
เพื่อเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะคื นเงิ นประกันผลงาน และ/หรื อหนังสื อค้ าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
๑๓. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๓.๑ เงิ นค่า จ้า งสาหรั บงานจ้างครั้ งนี้ ได้มาจากเงิ นงบประมาณประจาปี รายได้ ประจ า
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ . เงินกูจ้ าก
และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้รับอนุ มตั ิเงิน
ค่าก่ อสร้ างจ้างจากงบประมาณประจาปี รายได้ ประจา ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เงิ นกูจ้ าก - .และเงิ น
ช่วยเหลือจาก .แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา .
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้ าล้านบาทถ้ วน-)
๑๓.๒ เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง
และและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้ าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่อ
งานจ้างดัง กล่ าวเข้า มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มี เรื อไทยเดิ นอยู่ และ
สามารถ
/ให้บริ การ....

-๙ให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็ น ผูร้ ับจ้าง
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีดงั นี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่นหรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บ ัติต าม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งรั บ ผิ ดตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๓.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยนื่ 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 เลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา จะริ บ
หลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความ
เสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะแก้ไขเพิ่มเติ มเงื่ อนไข หรื อ
ข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๔. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณี ที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
.
.
สู ตรการปรั บราคา (สู ตรค่า K ) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่ กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาหรื อ
ภายในระยะเวลาที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๗
/๑๕.มาตรฐาน...

-๑๐๑๕. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาจะต้องมี และใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่ างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม
หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ สาขาไฟฟ้ า
.
๑๕.๒
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา

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

บทนิยาม

“ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการสอบราคา
จ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรื อสามารถใช้
อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรื อหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด เป็ นหุ น้ ส่ วน
ในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าใน
กิจการนั้น
หรื อในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการบาง
ประเภทหรื อบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลราย
หนึ่ง
เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อการถือหุ ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง
หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่
แท้จริ งของห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้าง
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี
/ “การขัดขวาง...

-๒-

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่ง
หรื อหลายรายกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน หรื อโดย
การให้ ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการใดโดยทุจริ ต
ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุ-ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน
หรื อเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู ้
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
โดยมิใช่
เป็ นไปในทางประกอบธุ รกิจปกติ

---------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และราคากลาง ในงานจางกอสราง

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
๑. โครงการ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
.
หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
.
๒.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-หาลานบาทถวน-)
.
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยติดตั้งเปนเสา High mast สูง ๑๒.๐๐ เมตร โดยใชหลอด LED ขนาด ๔๐๐ วัตต
๖ ดวง จํานวน ๑๐ จุด ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พรอมปายโครงการ .
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หาลานบาทถวน) .
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบทาย
.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๕.๑ นายประพัทธ ชอบสอน
๕.๒ ดร.บรรพต
เมฆนิติกุล
๕.๓ นายสุรสิทธิ์ ทัดสําราญ

