ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. บานปรก
โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีความประสงคจะประมู ลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
งานกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน (สถ.ศพด.2) กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น พรอมจัดทําและติดตั้งป9ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ป9าย ป9ายประชาสัมพันธโครงการ
ถาวร จํานวน 1 ป9าย
ราคาตามงบประมาณ 2,410,000.- บาท ราคากลาง 2,410,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เป>นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
4. เป>นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
5. ไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบานปรก และไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>น
ธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6. ผูเสนอราคาตองเป>นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไมนอยกวา 1,205,000.- บาท และเป>นผลงานที่มีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป>นราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชน ที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือได
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป>นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครอบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป>นเงินสดได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวาง เวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. โดยพรอมเพี ย งกั น ณ กองชาง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก และกํ า หนดรั บ ฟZ งคํ า ชี้ แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
/..กําหนดยื่นเอกสาร
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เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วา
การอําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้น 2) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และ
กําหนดเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น.
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ แบบและเอกสารการประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
2,500.- บาท ไดที่กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่
9 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่ www.banprok.go.th ,
www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3471-2115 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2559
การจางเหมาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
--------------------------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสงานกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคาร คสล.ชั้นเดียว จํานวน 2 หลัง อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จํานวน 1 หลัง อาคารหองครัวและหองน้ํา ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร จํานวน 1 หลัง รวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 207.00 ตารางเมตร หมวดงาน
วิศวกรรมโครงสรางทั้งหมด หมวดงานสถาปZตยกรรมทั้งหมด หมวดงานระบบไฟฟ9าและสื่อสารทั้งหมด หมวดงาน
สุขาภิบาลทั้งหมด หมวดงานอื่นๆ ทั้งหมด และงานครุภัณฑจัดซื้อทั้งหมด ตามแบบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
51 – 80 คน (สถ.ศพด.2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมจั ดทํ าและติ ดตั้ งป9 ายประชาสั มพั นธโครงการ
ชั่วคราว จํานวน 1 ป9าย และป9ายประชาสัมพันธโครงการถาวร จํานวน 1 ป9าย
ราคาตามงบประมาณ 2,410,000 บาท
ราคากลาง 2,410,000 บาท
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป>นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป>นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเป>นผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรม ตาม ขอ 1.7
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2.4 ผูเสนอราคาตองไมเป>นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบานปรก
2.6 ผูเสนอราคาตองเป>นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,205,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนหาพันบาทถวน) และ
ผลงานที่เป> นคู สัญ ญาโดยตรงกับ สวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบีย บบริ หารราชการสวนทองถิ่ น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปhดผนึก แยกเป>น 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเป>นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเป>นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป>นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เป>นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป>นผูเสนอเป>นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป>นผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่เขารวมคาฝjายใดเป>น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝjายใดเป>นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปhดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
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4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วันนับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตาม
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2559” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้น 2)
เมื่อพนกํ าหนดเวลายื่นเอกสารประมู ลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรั บเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูเสนอราคาแตละรายวาเป>น
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล กอนหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป>นธรรมตาม ขอ 1.7 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป>นผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป>นผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป>นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเป>นผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกสหรือเป>นผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเป>น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเป>นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สประสบขอขั ด ของจนไมอาจดํ า เนิ น การตอไปใหแลวเสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลอาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลาเพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
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เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเป>นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (Use ID) และ
รหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ วในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่.....2,410,000..บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเป>นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอย
กวาครั้งละ 4,820 บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
4,820 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) ระยะเวลาในการประมูล......30.......นาที (ไมขยายเวลาในการประมูล)
(8) กรณีราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ผูที่เสนอราคากอนเป>นผูชนะการประมูล
(9) หามผูเสนอราคาถอนการประมูลและเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป>นผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
บริการเสนอราคาทางอิเล็ กทรอนิกส และคาใชจายในการเดิ นทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู เสนอราคาตองวางหลั ก ประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอดานเทคนิ ค จํ า นวน
120,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต
วันยื่ นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้น สุดการยื นราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป>นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประกวดราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้ งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานปรกจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตาม ขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว) คณะกรรมการ e –
Auction จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเป>นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเป>นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลบานปรกเทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เป>นสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลบานปรกมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลบานปรกมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาที่ต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเป> นสําคัญและใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นเป>นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเป>นผูทิ้งงานไมวาจะเป>นผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เป>นเท็จหรือใชชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป>นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจุดคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่ อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดํา เนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป>นที่รับฟZงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเป>นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป>นผูมี

-6ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมิสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเป>นผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรม ตาม
ขอ 1.7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป>นผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ในกรณีผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.5 กับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเป>นจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่ประมูลได ใหองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก โดยเป>นเช็คลงวันที่ ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะจายเงินคาจางงานกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บานปรก โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยแบงออกเป>น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จายเงิน (20%) ของราคาจาง ตองกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหแลวเสร็จดังนี้
- งานรื้ออาคารโรงเก็บของเดิมแลวเสร็จ
- งานปรับพื้นที่และวางผังกอสรางแลวเสร็จ
- ตอกเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก หลอโครงสราง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอมอ คานคอดิน แลวเสร็จ
- หลอโครงสราง ค.ส.ล. เสา คานรับโครงหลังคา แลวเสร็จ
- งานทรายถมอัดแนน งานเทพื้น ค.ส.ล. (GS) แลวเสร็จ
ระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญากอสราง)
งวดที่ 2 จายเงิน (30%) ของราคาจาง ตองกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหแลวเสร็จดังนี้
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก TRUSS แปเหล็ก เหล็กรูปพรรณ พรอมทาสีกันสนิม แลวเสร็จ
- มุงหลังคากระเบื้องและสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคา แลวเสร็จ
- กออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. แลวเสร็จ
- ฉาบปูนผนังและโครงสรางทั้งหมด แลวเสร็จ
- ติดตั้งฝ9าเพดานยิปซั่มบอรด ฝ9าระแนงชายคา แลวเสร็จ
ระยะเวลา 150 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญากอสราง)

-7งวดที่ 3 จายเงิน (50%) ของราคาจาง ตองกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหแลวเสร็จดังนี้
- งานตกแตงผนังบุกระเบื้องเคลือบ แลวเสร็จ
- งานตกแตงผิวพื้นกระเบื้องเคลือบ แลวเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู บานหนาตาง พรอมอุปกรณ แลวเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ โถสวม อางลางหนา พรอมอุปกรณอื่นๆ แลวเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ9า ดวงโคมไฟฟ9า ตูควบคุม เดินสายไฟ ติดตั้ง สวิทซ เตารับ ไฟฉุกเฉิน พรอม
อุปกรณอื่นๆ แลวเสร็จ
- เดินเมนสายไฟ พรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟ9า และอุปกรณอื่น ๆ แลวเสร็จ
- ทาสีน้ําพลาสติกภายใน – ภายนอก ทาสียอมเนื้อไม แลวเสร็จ
- ติดตั้งราวระเบียงสแตนเลส ทอและรางระบายน้ําฝนสังกะสี แลวเสร็จ
- งานวางระบบสุขาภิบาล ระบบทอน้ําดี ระบบทอน้ําเสีย ถังบําบัดน้ําเสีย ถังดักไขมัน บอดักขยะ
ปZ~มน้ําอัตโนมัติ ถังเก็บน้ําสแตนเลส แลวเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือสีเขียว ขนาด 10 ปอนด แลวเสร็จ
- งานกอสรางสวนอื่น ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบ รายการกอสราง
และสัญญาทุกประการ
ระยะเวลา 180 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญากอสราง)
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 15 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป>นหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุใน 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ปH นับถัดจากวันที่ผูวาจางรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป•งบประมาณ 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดรับอนุมัติ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดชองลม หมูที่ 6
แลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจาง
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป>นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกรม
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กลาวเขามาจากตางประเทศตอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเป>นของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-8(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป>นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป>นผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ
(9) มิฉะนั้นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป>นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป>น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 หนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น สงวนสิ ท ธิ ที่จ ะแกไขเพิ่ มเติ มเงื่ อนไขหรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป>นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝHมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรกไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจางและได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงกันวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ•มือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ
10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
12.1 สาขาชางโยธา
12.2 สาขาชางกอสราง โยธาหรือสํารวจ (อยางใดอยางหนึ่ง)
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

