‘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------ด้ว ยองค์ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลบางใบไม้ มี ค วามประสงค์ จ ะประมู ล จ้ า งโครงการก่ อสร้ างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร บริเวณที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดําเนินงาน
จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้กําหนด งบประมาณทั้งสิ้น 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู กระบุ ชื่ อไว้ ในบั ญชี ร ายชื่ อผู้ ทิ้ งงานของทางราชการ
และได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ แล้ ว หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลของการสั่ ง ให้ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
3.
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ณ วั น ประกาศประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
4. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,175,000.00 บาท และเป็น ผลงานที่เ ป็น คู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เชื่อถือ
7. ราคากลางของงานก่อสร้าง 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรัยรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
9. บุคคลหรือ.......

-29. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
10.30 น. ณ บริเวณก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลาย
คลอง หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกําหนดรับฟังคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง
แล้ว และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้อง
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้า พัน บาทถ้ว น) ได้
ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ระหว่างวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.bangbaimai.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7729-2916 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
(นายจําลอง เมืองราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2557
การจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
--------------------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์
จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร บริเวณ
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะ
ดําเนินงาน จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,350,000.00 บาท(สองล้านสามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ณ บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3 อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
...............................................ฯลฯ...............................................
/2. คุณสมบัต.ิ .........

-๒๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ แล้ ว หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลของการสั่ ง ให้ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ณ วั น ประกาศประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
2.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
2.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดีย วกัน กับ
งานทีป่ ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,175,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล เชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรัยรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้า งด้ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเป็น บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลให้ยื่นสําเนาบัตรประจํา ตัว ประชาชนของผู้นั้น สํา เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้า เป็นหุ้น ส่ว น (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี........

-3(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มค้ า ฝ่ า ยใดเป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนพาณิชย์, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน,
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ป ระสงค์
จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่น ข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูล จ้า ง
ด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคาที่รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว
๔.๓ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องกํ าหนดยื นราคาไม่ น้ อยกว่ า 210 วั น นั บแต่ วั นยื นยั น
ราคาสุ ดท้ าย โดยภายในกํ าหนดยื นราคา ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาจะต้ องรั บผิ ดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เริ่มทํางาน
/4.5 ก่อนยื่นเอกสาร.....

-4๔.๕ ก่ อ นยื่ น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา
ควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา แบบรู ป และรายละเอี ย ด ฯลฯ ให้ ถี่ ถ้ ว นและเข้ า ใจเอกสารประมู ล จ้ า งทั้ ง หมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องยื่ นเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์ จ ะเสนอราคาแต่ ล ะรายทราบผลการพิ จ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ
หรือวิธีอื่นใดที่มหี ลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ งขัน ราคาอย่ า งเป็น ธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อผู้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นระหว่ าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือ เป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ก ระทํา การอัน เป็น การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรม อาจ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนิน การประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้า งด้ว ย
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ป ระสบข้อ ขัด ข้อ งจนไม่อ าจดํ า เนิน การต่อ ไปให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเวลาที ่กํ า หนดไว้
คณะกรรมการดํา เนิน การประมูล อาจใช้ดุล ยพินิจ ระงับ การประมูล ชั่ว คราว และกํา หนดวัน และเวลา
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจดํา เนิ น การใดๆ
ระหว่ า งการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว (User
ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
/(2) ปฏิบัติตาม........

-5(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่ ม ต้ น ของการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น
ที่ 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
( ๖ ) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ LOG IN แล้ ว จะต้ องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.00 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอ
ลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บคั ดเลื อกให้ เป็ นผู้ ชนะราคา ต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ าย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องวางหลั กประกั นซองพร้ อมกั บการยื่ นซองข้ อเสนอด้ านเทคนิ ค
จํานวน 117,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนั งสื อค้ํ าประกั นของบริ ษั ทเงิ นทุ น หรื อบริ ษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รั บอนุ ญาต
ให้ ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
/6. หลักเกณฑ์...........

-66. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายใดมี คุ ณสมบั ติ ไม่ ถู กต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่ นหลั กฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู กต้ อง หรื อไม่ ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่ นเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้น แต่เ ป็น ข้อผิด พลาด หรือผิด หลงเพีย งเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล เท่านั้น
๖.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูล
จ้า งด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริหารส่วนตําบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สํา คัญ และให้ถือว่า การตัด สินขององค์การบริหารส่ว นตํา บลเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทํา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งภายหลั งจากการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่ น หรื อเป็นผู้ มีผลประโยชน์ ร่ วมกั นระหว่ างผู้ มีสิ ทธิเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิเล็ กทรอนิ กส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
/การแข่งขัน........

-7การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ผู้ รั บ จ้ า ง) จะต้ อ งทํ า สั ญ ญาจ้ า ง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็น จํา นวนเงิน เท่า กับ ร้อยละ 5 ของราคาค่า จ้า งที่ป ระมูล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ํา ประกัน ของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ คู่ สั ญ ญาพ้ น จาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว) งานโครงสร้าง งานพื้น. งานหลังคา, งานระบบสุขาภิบาล
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
งวดสุ ด ท้ า ย เป็ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 55 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ ชนะการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้ ทํ าข้ อตกลงเป็ นหนั งสื อหรื อทํ าสั ญญาจ้ าง
ตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๕ แล้ว แต่กรณี จะต้องรับประกันความชํา รุด บกพร่องของงานจ้างที่เ กิด ขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี......-.......เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
/11. ข้อสงวนสิทธิ.......

-8๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑1.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
การลงนามในสัญญาจะกระทํา ได้ต่อ เมื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลบางใบไม้ ได้ รับอนุ มัติเ งิ น
ค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
11.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ ต กลงจ้ า งตามการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งสั่ ง หรื อ นํา สิ่ ง ของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิ ช ยนาวี ภ ายใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีให้บ รรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เ รือไทย ซึ่ง จะต้อ งได้รับ อนุญ าตเช่น นั้น ก่อ นบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิ ท ธิ เ สนอราคาแล้ ว ต้ อ งเข้ า ร่ ว มเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริห ารส่ว นตํา บลจะริบ หลักประกัน ซองจํานวนร้อยละ
๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อ
ข้ อ ตกลงภายในเวลาที่ ท างราชการกํา หนดดั ง ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ๗ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลจะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
1๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิ์ที่จ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

/12. การปรับราคา......

-912. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับ ราคาค่า งานก่อสร้า งตามสูต รการปรับ ราคาดั งระบุ ในข้อ ๑.๗ จะนํา มาใช้ ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
..................................................................................................-..............................................................................
สู ต รการปรั บ ราคา (สู ต รค่ า K) จะต้ อ งคงที่ ที่ ร ะดั บ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นวั น แล้ ว เสร็ จ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา
หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ
๑.๗
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้า งก่อสร้า งตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้า งดังกล่า ว ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทีย บเท่า จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับ รองให้เ ข้า รับ ราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 วิศวกร
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

- 10 หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับ ระยะเวลาค้ํา ประกัน ซองตามข้อ ๕ ให้ห น่ว ยงานที่จัด หาพัส ดุนับเป็น ๒ ช่ว งเวลาติด ต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วัน ยื่น ซองข้อเสนอทางด้า นเทคนิคจนถึงวัน ยืน ยัน ราคาสุด ท้า ย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น
กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึ ง วั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนั บ ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งที่ ส องให้ เ ริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
สําหรับ เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ป ระสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.6 – 2.8 เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้น ต่ํา แต่ล ะครั้ง ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุด ของการประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูง สุ ด ของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํ า นวณร้ อ ยละ ๐.๒ ได้ เ ท่า กั บ ๓๑๑,๓๑๔ บาท
ให้กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํ า นวณร้ อ ยละ ๐.๒ ได้ เ ท่ า กั บ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ กํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกว่า
ราคาขั้น ต่ํา ที่กํา หนดได้ เช่น กรณีกํา หนดการเสนอลดราคาขั้น ต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายทีเ่ สนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้

