ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถยนตโครงเหล็กหลังคาคลุม
หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถยนตโครงเหล็ ก หลั ง คาคลุ ม หมู ที่ 6 ตํ า บลบานปรก อํ า เภอเมื อ งฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคารโครงเหล็กหลังคาคลุม ขนาดกวาง 25.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
จํา นวน 1 แหง พื้น ที่ใชสอยไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร ติ ดตั้ งป6 ายประชาสัมพัน ธโครงการถาวร จํ านวน
1 ป6าย ป6ายชั่วคราว จํานวน 1 ป6าย ตามแบบอบต.เลขที่ 13/2558
ราคาตามงบประมาณ 2,430,000.- บาท ราคากลาง 2,427,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เป;นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเป;นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเป;นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
4. เป;นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
5. ไมเป;นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบานปรก และไมเป; นผูมีผ ลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากั บผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป;นผูกระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป;นธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6. ผู เสนอราคาตองเป; น นิ ติ บุ ค คล และมี ผ ลงานกอสรางประเภทเดี ย วกั น ในวงเงิ น ไมนอยกวา
1,215,000.- บาท และเป;นผลงานที่มีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป;นราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
เอกชน ที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือได
7. นิติบุคคลที่จะเขาเป;นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป;นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. นิ ติ บุ คคลที่ จ ะเขาเป; น คู สั ญ ญากั บ หนวยงานของรั ฐ ซึ่ งไดดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป;นเงินสดได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหวาง เวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. โดยพรอมเพียงกัน ณ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปรก และกําหนดรับฟXงคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน
/..กําหนดยื่นเอกสาร

-2กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ระหวางเวลา
09.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการ
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้น 2) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต
เวลา 09.00 น.เป;นตนไป และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
10.30 น. (ประมูลจริงเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.)
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ แบบและเอกสารการประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
1,000.- บาท ไดที่กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ระหวางวันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่ www.banprok.go.th , www.gprocurement.co.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3471-2115 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E2/2559
โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถยนตโครงเหล็กหลังคาคลุม หมูที่ 6
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
--------------------------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จางเหมาโครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถยนตโครงเหล็กหลังคาคลุม หมูที่ 6
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคารโครงเหล็กหลังคาคลุม ขนาดกวาง
25.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จํ า นวน 1 แหง พื้ น ที่ ใ ชสอยไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร ติ ด ตั้ ง ป6 า ย
ประชาสัมพันธโครงการถาวร จํานวน 1 ป6าย ป6ายชั่วคราว จํานวน 1 ป6าย ตามแบบอบต.เลขที่ 13/2558
ราคาตามงบประมาณ 2,430,000 บาท
ราคากลาง 2,427,000 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;นนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,215,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
และผลงานที่เป;นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือ
2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเป;นคูสัญญาตองไมอยู ในฐานะเป; นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 นิติบุคคลที่จะเขาเป;นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป;นเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปdดผนึก 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;นผูเสนอเป;นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป;นผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่เขารวมคาฝfายใดเป;น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝfายใดเป;นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปdดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน

- 3 (3) หลักประกันซอง
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงานและราคา)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วันนับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนิน การประมูลตามโครงการ โดยระบุ ไวที่ หนาซองวา “เอกสารประมูลจาง
ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E2/2559” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้น 2) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อพนกํ าหนดเวลายื่นเอกสารประมู ลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรั บเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูเสนอราคาแตละรายวาเป;น
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป;นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 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
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัด เลื อกเบื้ องตน เพราะเหตุเ ป;น ผูประสงคจะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเป;นผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด

- 4 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
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
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.....2,427,000..บาท (สองลานสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน)
(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 4,000 บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
4,000 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
121,500.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

- 55.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป;นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประกวดราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กสครั้ งนี้ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
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 องคการบริหารสวนตําบลบานปรก สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(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
เพื่ อ ประโยชนของทางราชการเป; น สํ า คั ญ และใหถื อ วาการตั ด สิ น ของหนวยการบริ ห ารราชการบริ ห ารราชการ
สวนทองถิ่นเป;นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะ
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ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เป;นเท็จหรือใชชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป;นตน
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเป;นผูทิ้งงานไมวาจะเป;นผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เป;นเท็จหรือใชชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป;นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่ อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดํา เนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป;นที่รับฟXงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเป;นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป;นผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมิสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 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
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก จะจายเงิ น คาจางเหมาโครงการกอสรางอาคาร
โรงจอดรถยนตโครงเหล็กหลังคาคลุม หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสราง
อาคารโครงเหล็กหลังคาคลุม ขนาดกวาง 25.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จํานวน 1 แหง พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
600.00 ตารางเมตร ติดตั้งป6ายประชาสัมพันธโครงการถาวร จํานวน 1 ป6าย ป6ายชั่วคราว จํานวน 1 ป6าย ตามแบบ
อบต.เลขที่ 13/2558 จํานวน 1 งวด คืองวดสุดทายเมื่อผูรับจางไดดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จทั้งหมดเรียบรอย
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กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบ ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน (นับแตวันเริ่มทํางานตามสัญญากอสราง)
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 15 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป;นหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุใน 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ปI นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางเรียบรอยแลว โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงิ นคาจางสํ าหรั บการจางครั้ งนี้ ไดมาจากเงิ นรายได ตามขอบั ญญั ติ องคการบริ หาร
สวนตําบล ประจําปvงบประมาณ พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีงบประมาณ
รายจายเพียงพอแลวเทานั้น
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
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป;นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป;น
ผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5)
(6) และ (9) มิฉะนั้นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา
ทั น ที และอาจพิ จ ารณาเรี ย กรองใหชดใชความเสี ย หายอื่ น (ถามี ) รวมทั้ งอาจพิ จ ารณาใหเป; น ผู ทิ้ ง งานได หากมี
พฤติกรรมเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;นธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจจะพิจารณาใหเป;นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป;นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝIมือชาง
เมื่ อองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก ไดคั ด เลื อกผู เสนอราคารายใดใหเป; น ผู รั บ จาง
และไดตกลงจางโครงการกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงกันวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว
ผูเสนอราคาจะตองมี และใชผู ผานการทดสอบมาตรฐานฝv มือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสังคมหรื อ
ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
12.1 สาขาชางโยธา
12.2 สาขาชางกอสราง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

