ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรื่อง ประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑
..........................................................…………………………….....
ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคจะดําเนินการประมูลราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส กอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ โดยทําการกอสรางลานจอดรถพื้นที่ไมนอยกวา
๒,๓๐๐ ตารางเมตร ทอระบายน้ํา ค.ส.ล เสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. ยาวไมนอยกวา ๑๙๐ ม. บอพัก
สําหรับทอระบายน้ํา ค.ส.ล เสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. จํานวน ๓๑ บอ รางระบายน้ําความยาวไมนอย
กวา ๑๘๐ ม. พรอมติดตั้งเสาไฟฟาพรอมกอสรางที่ ติดตั้งกอกน้ําประปา ขนาด ๘.๔๐ x๑.๕๐ ม. รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด
งบประมาณ ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สองลานหกหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑.เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลราคาจางดังกลาว ซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลราคา และเปนผลงานที่เปนสัญญาเดียวกัน
โดยมีผลงาน
กอสรางประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยเชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดตามแบบแปลน ในวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพรอมเพรียงกัน ณ หองประชุม ดอกคูณ สํานักงานเทศบาล
อากาศอํานวย ตามวันและเวลาดังกลาวหากไมมารับฟงคําชี้แจงถือวาไดเขาใจ และยอมรับแลวจะโตแยงใด ๆ
มิไดทั้งสิ้น
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย และแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบ และเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสราง
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ โดยจําหนายเอกสารประมูลฯ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ไดที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๕๕ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่
www.Akatumnuay.go.th.
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
( นายวัชรินทร รุณจักร )
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๑/๒๕๕๖

โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑
ตามประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………….
ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคจะดําเนินการประมูลราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส กอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑
งบประมาณ ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สองลานหกหมื่นบาทถวน)
ซึ่งวัสดุที่จะนํามากอสรางนี้ตองเปนของใหมของแทไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพ
ใชงานมากอน และมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รูปแบบรายละเอียด จํานวน………………….แผน
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน…………………แผน
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน จํานวน……………แผน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ จํานวน………….แผน
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ จํานวน………….แผน
๑.๗ กฎเกณฑ/หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ ชุด
(๑)…………………………………………………
(๒)………………………………………………….
(๓)………………………………………………..
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีอาชีพรับจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบเล็ก
ทรอนิกส
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.5
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
๓.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึกแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ หุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสัญญาของการเขา
รวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น เอกสารตามที่ระบุในขอ 1
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1)
(๖) หนังสือรับรองผลงานงานกอสราง ซี่งออกใหไมเกิน ๒ ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ให บุคคลอื่นทําการแทน
(๒) หลักประกันซอง
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

/๔. การเสนอราคา…

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคากําหนดเวลาสงมอบงานจางไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญาจาง
๔.๓ ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวง
ไว ดวยแลว โดยผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนในราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด
คุณลักษณะหรือแบบรูป ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเมื่อพนกําหนดเวลายื่น
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Auction) จะดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอราคาตามขอ ๓.๒ และ แจง
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ เขาเสนอราคา ในวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๖
หากปรากฏตอคณะกรรมการ E – Auction กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๕(๒)
คณะกรรมการ ฯ จะตองตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลิกการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการ E – Auction การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคา
ดังกลาวได
/๔.๕ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์...

-๔๔.๕ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของเทศบาล จะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวันเวลาและ
สถานที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และ
รหัสผาน (Pass Word) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเงื่อนไขและขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
(๓) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งนี้
ราคาเริ่มตนในการประมูล
เริ่มที่ ๒,๐๖๐,๐๐๐.-บาท ( สองลานหกหมื่นบาทถวน) โดยในการ
เสนอราคาผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาแตละครั้งเปนรายหนวย โดยมีจํานวนหนวยละ - บาท
(๔) ระยะเวลาในการประมูลวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๓๐ นาที (๑๐.๐๐น.-๑๐.๓๐น.)
(๕) หามผูเสนอราคาการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล
(๖) ในกรณีที่จะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูลจะ
ตองเสียคาบริการแกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
๕.หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละหา (๕%) ของราคากลางของงานนั้น ๆ โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันตามระบุในขอ ๑.๔(๑)
๕.๕ หนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงซื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาล จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันภาย ใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือก ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน
๓ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอ ราคา ไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี ดอกเบี้ย
๖. เงื่อนไขในการยึดหลักประกันซอง
ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in เขาสูระบบ
/ผูมีสิทธิเสนอราคา...

-๕ผูมีสิทธิเสนอราคา Log in แลวไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบยื่นยันราคาสูดทาย
ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา
๗. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๗.๑ ในการประกวดราคาครั้งนี้เทศบาล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๗.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ (หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว)
คณะกรรมการ e-Auction จะไมรับพิจารณาขอเสนอ ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือ
ผิดพลาดเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล เทานั้น
๗.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา ที่หรือในหลัก
ฐานการรับเอกสารประกวดราคาของเทศบาล
(๒) เสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๗.๔ เทศบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในกรณีที่มี ผู
เสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ ๔.๖ นอยกวา ๓ ราย
๗.๕ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
e – Auction หรือ เทศบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดเทศบาล มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๗.๖ เทศบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้ง
หมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของเทศบาล เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
๗.๗ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูเสนอ
ราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผล ประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิ์ไดรับการ
/คัดเลือกดังกลาว....

-๖คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ รายชื่อ ตามขอ ๔.๖ และ เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได
๘ การทําสัญญาจาง
๘.๑ ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองมาทําสัญญาตามแบบที่ระบุใน ขอ
๑.๓ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ และ จะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาจางที่ประมูลจางดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส ไดใหเทศบาล ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ กอนหนานั้นไมเกิน
๓ วันทําการของราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔(๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงิน
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ พาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง ระบุใน ขอ ๑.๔(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาล
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง
๙. คาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ใหคิดราคาในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ ๑.๓
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจาก
วันที่ ”เทศบาล” รับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาสิ่งของที่เสนอ
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามแบบดังระบุใน ขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
/พาณิชยและประกอบ...

-๗พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแกเทศบาลกอนการรับ
ชําระเงินลวงหนา
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจากงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ เทานั้น
๑๒.๒ เมื่อเทศบาล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งซื้อของจากตางประเทศ เวน
แต เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยทางเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการ
พาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๒.๔ เทศบาล สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป ตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

