ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)
สายบ้านนา – บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖ จานวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร
ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.........................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความประสงค์จ ะประมูล จ้า งโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)
สายบ้านนา – บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖ จานวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดมาตรฐาน ๑.๒๐ ม. X ๒.๔๐ ม. จานวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านนากาหนด ราคากลาง ๒,๖๓๘,๔00.00 บาท (สองล้านหกแสนสาม
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ1.8
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น บุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๕.๑ โครงการเสริ ม ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (ASPHALTIC
CONCRETE)
สายบ้านนา – บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖ จานวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร
ตาบลบ้านนา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๙,๒๐๐.- บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- 2 กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 255๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐0 น. ถึง 1๒.00 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา เพื่อจะได้ไปดูสถานที่พร้อมกันและและกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมวันและเวลาเดียวกัน เป็นต้นไป ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงตามวันและ
เวลาดังกล่าวจะถือว่าได้รับทราบพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนามิได้
กาหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2๕ พฤศจิกายน 255๙ ระหว่าง
เวลา ๑๐.๐0 น. ถึงเวลา 1๑.๐0 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ หอประชุมกาญจนาภิเษก (ชั้น 2) อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เสนอราคาต้องวาง
หลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๓๑,๙๒0.00 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน 255๙ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๒,๕00.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแนบเอกสารบริษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ของเจ้าของบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือผู้มีสิทธิลงนามในสัญญาประกอบการซื้อเอกสารฯ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน 255๙
ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 255๙ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
www.gprocurement.go.th และเว็บ ไซด์ www.bannasm.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพ ท์
หมายเลข 0-35๗๖-๙๓๐๗-๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255๙

(ลงชื่อ)
(นางพัชราพร หวังวีระ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/25๖๐
การจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)สายบ้านนา – บ้าน
โพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖ จานวน ๒ ช่วง มีพ้นื ที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร ตาบลบ้านนา
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ลงวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255๙
.........................................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์
จะประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการเสริ ม ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (ASPHALTIC
CONCRETE) สายบ้านนา – บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖ จานวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดมาตรฐาน ๑.๒๐ ม. X ๒.๔๐ ม. จานวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียด
และแบบแปลนองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบ้า นนาก าหนด ต าบลบ้ า นนา อ าเภอมหาราช จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา(ค่า K) งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION
MACADAM
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
๑.๘ บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
/2. คุณสมบัติ...

- 2 2. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ถี ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ไี ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทงิ้ งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่มี ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๙,๒๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
หนึ่งหมื่ นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็น คู่สั ญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ว ยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
1.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ-จ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
/(3) ในกรณี...

- 3 (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ผี ู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี เอกสาร
หลักฐานฉบับจริงพร้อมระบุช่อื หน่วยงานราชการมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซองตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...60...วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน.........๖๐.........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “เอกสาร
ประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/25๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ
/ประมูลจ้าง.....

- 4 ประมูลจ้างตามโครงการ ในวันที่ 2๕ พฤศจิกายน 255๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐0 น. ถึงเวลา 1๑.๐0 น. ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ หอประชุมกาญจนาภิเษก (ชั้น 2)
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่ อ พ้ น กาหนดเวลายื่น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ แล้ ว จะไม่ รั บ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ
3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใด ที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทงิ้ งาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ถอื เป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล จ้างว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ประสบข้ อ ขั ด ข้อ ง จนไม่ อ าจด าเนิน การต่ อ ไปให้ แล้ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูล สงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
/เวลา สถานที่.....

- 5 เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID)
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
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
๒,๖๓๘,๔00.00 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(4) ราคาที่เสนอจะต้อ งเป็น ราคาที่รวมภาษีมูล ค่า เพิ่ม และภาษีอื่ น ๆ (ถ้า มี ) รวม
ค่าใช้จา่ ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล
(7) ห้ า มผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อ การประมู ล เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มี สิทธิเสนอราคาที่ได้รับ คัดเลือ กให้เป็น ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม 255๙ ตั้งแต่เวลา
10.๓0 น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้
ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน ๑๓๑,๙๒0.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ
1.6 (1)
/5.5 พันธบัตร....
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หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พจิ ารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่ ง เสนอราคาต่าสุ ด จะคืน ให้ต่อ เมื่ อ ได้ทาสั ญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หรือ เมื่ อ ผู้มีสิท ธิเ สนอ
ราคาได้พ้น จากข้อ ผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูล จ้างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
6.๓ องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ห รื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการดาเนินการประมูล หรือ องค์การบริห ารส่ว นต าบล มี สิท ธิให้ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาชี้แ จง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การบริหารส่วนตาบล ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประมู ลจ้า งด้ว ยระบบอิ เล็กทรอนิกส์โ ดยไม่พิจ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุด แต่จ ะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ละลงโทษผู้มีสิท ธิ
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
/ในกรณี...
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ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือ องค์การบริหารส่วนตาบล จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมี
สิทธิท่จี ะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่า งเป็น ธรรม ตามข้อ 1.8 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจที่จ ะตัด รายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิง้ งาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สั ญญา ดั งระบุ ในข้ อ 1.5 กั บ องค์ การบริ หารส่ วนต าบล เมื่ อได้ รั บเงิ นจั ดสรรงบประมาณจากส านั ก
งบประมาณ แล้วเท่านั้น ภายใน......7.....วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า..(5%)...ของราคาที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6. (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบล จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็น งวดเดียว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตรา
ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญา
จ้างทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ....0.๒๕...ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
/10.การรับประกัน.....
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ผู้ชนะการประมู ล จ้า งด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ได้ท าข้อ ตกลงเป็ น หนั งสือ หรือ ท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า......๒....ปี.....-.....เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒,๖๕๘,๖00.00 บาท (สองล้านหก
แสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ จะมีการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้เมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น
สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้
ราคากลางของงานจ้ า งในการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ เป็ น เงิ น
ทั้งสิน้ .....๒,๖๓๘,๔00.00.... บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลจ้างฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสทิ ธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (4) (5)
(6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/10.4 ผู้มีสิทธิ์.....

- 9 10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบ หลัก ประกัน
ซองหรือ เรีย กร้อ งจากผู้อ อกหนัง สือ ค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ใน
กรณีท่คี า่ งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามปกติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ขยายออกไป โดยจะใช้
สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
12. มาตรฐานฝีมอื ช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ ล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก........-...............หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ.....๑๐.....ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.1 ..........ช่างก่อสร้างหรือโยธา...........
12.2 ..................-...................
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
14. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เมื่อดาเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ตดิ ตัง้ ป้ายซึง่ มีลักษณะคงทนถาวรไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้าง จานวน ๑ จุด สถานที่ติดตั้งป้ายและลักษณะ ขนาด ของป้ายให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนด
1๕. เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
(นางพัชราพร หวังวีระ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับ เป็น 2 ช่วงเวลา
ติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)
และนับต่อเนื่องกัน ในช่วงที่สอง คือ ตั้ง แต่วันถัดจากวั นยืน ยัน ราคาสุ ดท้า ย จนถึงวั น สิ้น สุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่
20 เมษายน 2549 และกาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซอง
คือ วั นที่ 1 เมษายน 2549 จนถึง วัน ที่ 20 เมษายน 2549 และนั บ ต่อ เนื่องในช่ว งที่สองให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลา
การนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอ
ราคาขั้ น ต่ าแต่ ล ะครั้ ง ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.2 ของราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้อง
มีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง
เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000.00 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ
311,314.00 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.00
บาท ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาฯ 7,789,000.00 บาท ค านวณร้ อ ยละ 0.2 ได้ เ ท่ า กั บ
15,578.00 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณี
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.00 บาท ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000.00 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เ สนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนสายบ้านนา-บ้านโพธิป์ ระสิทธิ์ หมู่ ที่ 1,4 ,6
ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 1,500 เมตร หรือพืน้ ปูแอสฟัลท์ตกิ ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร
จุดที่ 1 ยาว 210 เมตร ตัง้ แต่บริเวณถนนลาดยางถึงบริเวณบ้านนายมณี กองศรีเกษ
จุดที่2 ยาว 1,290 เมตร ตัง้ แต่บริเวณท่อตาจ๋าถึงบริเวณบ้าน นายเพ็ญ เพ็งกระจ่าง
สถานทีก่ อ่ สร้าง
หมู่ ที่ 1,4,6 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านนา กาหนด
ประมาณการโดย
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณการเมื่ อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ
รายการ
ที่
1 งานทาความสะอาดผิวทาง
2 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
2.1 Skin Patch ( งานฉาบผิว )
3

4

งานผิวทาง
3.1 Tack Coat
3.2 Asphaltic Concrete ( ปูบน Tack Coat ) หนา 5 ซม.
งานตีเส้นจราจร
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.
รวมค่าวัสดุงานต้นทุน

ราคาวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมวัสดุ+ค่าแรง
ราคาหน่วยละ จานวนเงิน ราคาหน่วยละ จานวนเงิน
(บาท)
1.19
9,817.50
9,817.50

จานวน

หน่วย

8,250.00

ตร.ม.

500.00

ตร.ม.

168.13

84,065.00

-

84,065.00

8,250.00
8,250.00

ตร.ม.
ตร.ม.

9.27
211.69

-

375.00

ตร.ม.

200.00

76,477.50
1,746,442.50
75,000.00

76,477.50
1,746,442.50
101,250.00
2,018,052.50

70.00

26,250.00

หมายเหตุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ประเภททาง
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนสายบ้านนา-บ้านโพธิป์ ระสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4 ,6
เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
สถานทีก่ อ่ สร้าง
หมู่ที่ 1,4,6 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านนา กาหนด
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ค่าก่อสร้างทั้งหมด
ลาดับที่
รายการ
FACTOR F
หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1 ประเภทงานทาง
2,018,052.50
1.3074
2,638,401.84 ระยะเวลาทางาน 60 วัน
2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
เงื่ อนไข
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
ป้ายอยู่ในค่าFACTOR F
- ภาษีมูลค่าเพิม่ ( VAT ) 7 %
สรุป รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้น
2,638,401.84
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง
2,638,400.00 ขอเบิกเพียง
ตัวอักษร
สองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่ 8,250
ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 319.80
บาท/ตร.ม ค่าน้ามันดีเซล 23.83 บาท/ลิตร
หมายเหตุ ค่า Factor F จากหลักเกณฑ์ตาราง Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว364 ลว. 15 กันยายน 2559
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางจึงกาหนดและประกาสให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางก่อสร้าง ที่อตั ราร้อยละ 6.00 ต่อปี
คณะกรรมการกาหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างได้ดาเนินการกาหนดราคากลางเพือ่ ใช้ประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้วและเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อสร้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ตาแหน่ง ปลัด อบต. ...............................................................................................
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง .................................................................................
นายมณี กองศรีเกษ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ............................................
ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ผู้อานวยการกองช่าง ....................................................................................
ตรวจสอบ
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ผู้อานวยการกองช่าง ....................................................................................
เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ปลัด อบต.บ้านนา.........................................................................................
อนุมัติ
นางพัชราพร หวังวีระ
รองนายก อบต.บ้านนา รักษาราชการแทน................................................
นายก อบต.บ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชือ่ โครงการการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ตกิ คอนกรีต ถนนสายบ้านนา - บ้านโพธิป์ ระสิทธิ์ หมู่ที่ 1,4,6
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร 2,658,600.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 2,638,400.00 บาท
5. บัญชีประมาณการาคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชือ่ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายสมศักดิ์ พ่วงผจง ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ประธาน
6.2 นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
6.3 นายมณี กองศรีเกษ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

