ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด
เรื่อง ประมูลจางกอสรางอาคารศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน
หมูที่ 4 ตําบลทายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
**********************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีความประสงคจะประมูลจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด 81-100 คน หมูที่ 4 ตําบลทายหาด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
4. ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทายหาด
6. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 1,478,000.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทายหาดเชื่อถือ
กําหนดดูส ถานที่กอ สรางในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ระหว างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน เดียวกัน เวลา
15.30 น. เปนตนไป
กําหนดยื่ นซองประมูล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึ ง 10.00 น.
ณ ศูน ยร วมขอมู ล ข าวสารการซื้ อหรือ การจา งขององคก ารบริห ารสว นตํา บลระดับ อํา เภอ (ที่ วา การอํา เภอเมือ ง
สมุทรสงคราม ชั้น 2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา
10.00 น. และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาท
ถวน) ไดทที่ ี่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด เลขที่ 80/4 หมู 3 ตําบลทายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3476-7225 ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th และเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด ww.thaihad.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
อรรถ นนทลักษณ
(นายอรรถ นนทลักษณ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2559
การจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
หมูที่ 4 ตําบลทายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ลงวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
******************************
องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” มีความ
ประสงคจ ะประมูล จางกอสรา งอาคารศูนยพั ฒ นาเด็ก เล็ก ขนาด 81 - 100 คน หมูที่ 4 ตําบลทายหาด ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิ ธิเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผปู ระสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพือ่ ใหประชาชนเขาตรวจดูได) ราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5)
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบั ญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิก ส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทายหาด
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 1,478,000.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลทายหาดเชื่อถือ
2.7 บุคคล...

-22.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนัง สือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูป ระสงคจ ะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
1.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็ก ทรอนิกสโดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล จางด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงค...

-34.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ใหเ ริ่ม
ทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูล จางดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สจาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2559” ยื่นตอประธานกรรมการดําเนินการประมูล ตามโครงการ ในวันที่ 15
ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ าเนิ น การประมู ล ก อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเ ปนผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่ น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล เห็นว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แล วเสร็จ ไดโ ดยง ายหรือข อขัด ข อ งไม อาจแกไ ขได ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่ง ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ม ตน
กระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงค...

-44.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเ สนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีก ารประมูล ด วยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และรหัสผาน
(Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 2,956,000.- บาท
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(7) ผูมีสิท ธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลด
ราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(8) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะต องยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลัก ประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
147,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่ง จายใหแกองคก ารบริห ารสวนตําบลทายหาด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อให
สวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา หรือผู
ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผู...

-56.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่ มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบลทายหาด สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด
(2) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลทายหาดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีสิทธิที่จ ะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประมูล จางดวยระบบอิเล็ก ทรอนิก สโ ดยไมพิจ ารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจ ารณา ทั้ง นี้ เพื่อ
ประโยชน ข องทางราชการเปน สํ าคั ญ และใหถื อ วา การตัด สิ นขององคก ารบริ ห ารสว นตํา บลท า ยหาดเป นเด็ ดขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีสิทธิที่ จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.8 องคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล
ทายหาดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ 1.5 กับองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการริ
หารสวนตําบลทายหาดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดตอไปนี้
7.1 เงิน...
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7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิด 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนัง สือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพยที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให
สวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
8.1 (สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตฐานราก – เสาตอมอ คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตคาน คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตเสา คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เทพื้น คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตบันได คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการกอสรางสวนตางๆ ของงานโครงการสวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคาและสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนในอัตรารอยละ 60 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- กออิฐผนัง พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เดินทอระบบสุขาภิบาล ทอสําหรับรอยสายไฟฟาและทอระบบตางๆ สวนที่เหลือทั้งหมดแลว
เสร็จ
- ฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผนังบุกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผิวพื้นขัดมันเรียบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําโครงเคราฝาเพดานพรอมติดตั้งแผนฝาเพดาน แลวเสร็จทั้งหมด
- ทําการรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งประตู – หนาตางไมและอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ กระจกทั้งหมด แลวเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได – ราวลูกกรงกันตกและสวนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้ง...
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ติดตั้งสุขภัณฑ อุปกรณประกอบหองน้ํา – หองสวม ทั้งหมดแลวเสร็จ
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา สวิตซ เตารับ พรอมอุปกรณ แลวเสร็จทั้งหมด
ทาสีตกแตงสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกในสวนที่ตองทา ทั้งหมดแลวเสร็จ
กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด คสล. แลวเสร็จทั้งหมด
ทําการทดสอบงานระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ
นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน
ตามแบบรูปรายการกอสรางและสัญญาทุกประการรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2
ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ไดรับแจงใบอนุมัติเงิน
ประจํางวดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น สํา หรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ องค การ
บริหารสวนตําบลทายหาด สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได
ราคากลางของงานกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 2,956,000.- บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทายหาดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจง การสั่ ง หรื อนํา สิ่ง ของดั ง กล าวเขามาจากตา งประเทศ ตอกรมเจาท าภายใน 7 วั น
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ดการให สิ่ง ของดั ง กล าวบรรทุ ก โดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มี สิท ธิ เ ชน เดีย วกับ เรือ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผู...
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บริหารสวนตําบลทายหาดแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูม ีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนัง สือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 องคการบริหารสวนตําบลทายหาด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานสถาบัน
ของทางราชการอื่น และสถาบันของเอกชนทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง
จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 ................สาขาวิชาชางกอสราง........................................................
12.2 ................สาขาวิชาชางโยธา.............................................................
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลทายหาด
วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

