ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลจ้ างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
๑) หมู่ที่ ๑ -บริเวณสามแยกสวนสาธารณะ ซอยทองนพคุณ ๑
หมู่ที่ ๒ -บริเวณโค้งหักศอกสะพานข้ามคลองเซาะตาอิ่ม
-บริเวณสะพานข้ามคลองเล้าหมู (บ้านจ่าโจ)
หมู่ที่ ๕ -บริเวณหมู่บ้านชุติมา ซอยขจรสุข
โดยติดตั้งเป็นเสา (High mast) สูง ๑๒.๐๐ เมตร โคมไฟ MH ๔x๔๐๐ ชนิด ๔ ดวง จานวน ๔ จุด
๒) หมู่ที่ ๒ -บริเวณหน้าตารวจชุมชน
-บริเวณสวนสาธารณะ (๖ ไร่)
หมู่ที่ ๕ -บริเวณหมู่บ้านลัลลี่วิลล์
โดยติดตั้งเป็นเสา (High mast) สูง ๑๕.๐๐ เมตร โคมไฟ MH ๖x๑๐๐๐ ชนิด ๖ ดวง จานวน ๓ จุด ตามรูปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของทางราชการ จานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-)
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นผู้มี
อาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เ ป็นผู้ที่มี ผลประโยชน์ร่ว มกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่ นที่เข้าเสนอราคาให้แ ก่
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ณ วันประกาศประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็ น
ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม ในการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/๕.นิติบุคคล...

-๒๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจาหน่ายเสาเหล็กกล้าเคลือ บ
สังกะสีสาหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์
ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับไฟฟ้าแสงสว่าง เลขที่ มอก.๒๓๑๖-๒๕๔๙
(สาหรับ High mast สูง ๑๒.๐๐ เมตร) ในกรณีเป็นตัวแทนจาหน่ายจะต้องนาหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นซองเสนอราคา
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อ มเพรียงกัน
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓กรกฎาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดี
แล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ในการทางานผู้เสนอราคาจะนามาเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้
กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๕๐๐.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ๕๔๕ หมู่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ
ไซด์ www.preaksa-sao.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๖๐ .

(ลงชื่อ
( นายอิม แพหมอ )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

เอกสารการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓ /๒๕๖๐
การจ้ างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
ตามประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ .
---------------------------------------------องค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ซึ่ง ต่อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “องค์ การบริ หารส่ว นต าบล” มีค วามประสงค์จ ะประมู ล โครงการติ ดตั้ งไฟฟ้ าแสงสว่ าง
(High mast) ในเขต อบต.แพรกษา
๑) หมู่ที่ ๑ -บริเวณสามแยกสวนสาธารณะ ซอยทองนพคุณ ๑
หมู่ที่ ๒ -บริเวณโค้งหักศอกสะพานข้ ามคลองเซาะตาอิ่ม
-บริเวณสะพานข้ ามคลองเล้ าหมู (บ้ านจ่ าโจ)
หมู่ที่ ๕ -บริเวณหมู่บ้านชุติมา ซอยขจรสุ ข
โดยติดตั้งเป็ นเสา (High mast) สู ง ๑๒.๐๐ เมตร โคมไฟ MH ๔x๔๐๐ ชนิด ๔ ดวง จานวน ๔ จุด
๒) หมู่ที่ ๒ -บริเวณหน้ าตารวจชุมชน
-บริเวณสวนสาธารณะ (๖ ไร่ )
หมู่ที่ ๕ -บริเวณหมู่บ้านลัลลี่วิลล์
โดยติดตั้งเป็ นเสา (High mast) สู ง ๑๕.๐๐ เมตร โคมไฟ MH ๖x๑๐๐๐ ชนิด ๖ ดวง จานวน ๓ จุด ตามรู ปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา พร้ อมป้ ายโครงการ ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ณ องค์การบริหารส่ วนตาบลแพรกษา โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
(จานวน ๙ แผ่น)
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จานวน ๒ แผ่น)
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
(จานวน ๑ แผ่น)
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จานวน ๒ แผ่น)
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
(จานวน ๑๒ แผ่น)
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(จานวน ๑ แผ่น)
(๒) หลักประกันสัญญา
(จานวน ๑ แผ่น)
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(จานวน - แผ่น)
(๔) หลักประกันผลงาน
(จานวน - แผ่น)
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/๑.๗ สูตรการ...

- ๒๑.๗ สูตรการปรับราคา
(จานวน - แผ่น)
๑.๘ บทนิยาม
(จานวน ๒ แผ่น)
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
------------------ฯลฯ----------------๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(จานวน ๒ แผ่น)
(๒)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
(จานวน
๑ แผ่น)
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ป ระสงค์จ ะผู้เสนอราคาต้ อ งไม่เป็ นผู้ที่ถูก ระบุชื่อ ไว้ในบัญชี รายชื่อ ผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น รั ฐวิสาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
/(๒) ในกรณี...

-๓(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อ ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งยื่นข้อ เสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูล จ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบล
แพรกษา ให้เริ่มทางาน
/๔.๕ ก่อนยื่น…

-๔๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่ า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓ /๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อ
หรือ การจ้ างขององค์การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลก่อ นหรือ ในขณะที่มี การเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคากั บ ผู้ ให้ บ ริก ารตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ณ วัน ประกาศประมูล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ เป็ น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ว่ า กระบวนการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกาหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
/คณะกรรมการ…

-๕คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว [Used ID]
และรหัสผ่าน [Password] เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ ล้านบาทถ้ วน-)
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อ เสนอด้านเทคนิค
จานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้ วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อ ย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
/๕.๔หนังสือค้า...

-๖๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแพรกษา
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแพรกษา เท่านั้น
๖.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแพรกษา
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา มีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อ งกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา
/ทั้งนี.้ ..

-๗ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลแพรกษา จะพิจารณายกเลิกการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รั บฟังได้ องค์การบริ หารส่วนตาบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อ เท็จจริง ภายหลังจากการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/ผู้ค้า...

-๘“ผู้ ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ปท าสั ญ ญาแต่ ไ ม่ ไ ปท าสั ญ ญา จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล”
๘. ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง
ฐานราก, เสาตอม่อ และติดต้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๔ ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า - เดือน ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ หนังสือ ค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้าประกัน ของบริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใ ช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะหักเงินจานวนร้อยละ ๑๐
ของเงินทีต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า ๖
เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) หรือหนังสือค้าประกัน
ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
/ประกอบ...

-๙ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) มาวางไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะคืนเงินประกัน ผลงาน และ/หรือ หนังสือค้าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
๑๓. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี เบิกตัดปี กรณีมิได้
ก่ อหนี้ผูกพันปี งบประมาณ ๒๕๕๙ . เงินกู้จาก
และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจ้างจากงบประมาณประจาปี เบิกตัดปี กรณีมิได้ ก่อหนี้ ผูกพันปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เงินกู้จาก .และเงินช่วยเหลือจาก .แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง (High mast) ในเขต อบต.แพรกษา .
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ ล้านบาทถ้ วน-)
๑๓.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง
และและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อ งนาเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือ ไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไ ม่ป ฏิ บัติ ต าม (๑) หรือ (๒) ผู้ รั บจ้ า งจะต้อ งรั บ ผิด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/๑๓.๔...

-๑๐๑๓.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อ งให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไ ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๔. การปรับราคาค่างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ สาขาไฟฟ้า
.
๑๕.๒
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ .

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการสอบราคา
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้
อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้าง
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
/ “การขัดขวาง...

-

๒-

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุ-ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน
หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

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

