ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรื่อง ประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางทางระบายน้ําถนนสรรเพชร
และโครงการขุดลอกรองกระดัน
..........................................................…………………………….....
ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีความประสงคจะประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการก อ สรา งทางระบายน้ํ า ถนนสรรเพชร วางท อ เส น ผ า ศู น ย ก ลาง 1 เมตร ยาว 916 เมตร
งบประมาณ 5,832,027 บาท
2. โครงการขุดลอกรองกระดัน ขนาดกวาง 74 เมตร ยาว 94 เมตร ลึก 3 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท
รวม 2 โครงการ เปนเงิน 6,132,027 บาท (หกลานหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลราคาจางดังกลาว
ซึ่งมีผลงาน
กอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลราคา และเปนผลงานที่เปนสัญญาเดียวกัน โดยแยกยื่นเปนรายโครงการ
โครงการที่ 1 ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันไมนอยกวา 1,800,000 บาท , โครงการที่ 2 ตองมีผลงาน
กอสรางประเภทเดียวกันไมนอยกวา 90,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยเชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดตามแบบแปลน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา
10.00 น. โดยพรอมเพรียงกัน ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานเทศบาลอากาศอํานวย ตามวันและเวลาดังกลาวหาก
ไมมารับฟงคําชี้แจงถือวาไดเขาใจ และยอมรับแลวจะโตแยงใด ๆ มิไดทั้งสิ้น
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 09.00 11.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ใน
วันที่ 1 เมษายน 2553
ผูสนใจติดตอขอซื้อแบบ และเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางทางระบายน้ํา
ถนนสรรเพชร โครงการขุ ดลอกรองกระดัน โดยจําหนายเอกสารประมูลฯ โครงการกลุมงานที่ 1 ในราคาชุดละ
10,000 บาท ,โครงการที่ 2 ชุดละ 1,000 บาท ไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ระหวางวันที่ 12 มีนาคม
2553- 22 มีนาคม 2553 หรือ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4279-9055 ในวัน และเวลาราชการ หรือ ดู
รายละเอียดไดที่ www.Akatumnuay.com
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
( นายมิตรไทย ใครบุตร )
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2553

โครงการกอสรางทางระบายน้ําถนนสรรเพชร
และโครงการขุดลอกรองกระดัน
ตามประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
………………………………………………………………………………….
ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย0 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ตามโครงการกอสรางทางระบายน้ําถนนสรรเพชร และโครงการขุดลอกรองกระดัน
ดังรายละเอียดโครงการตอไปนี้
1.โครงการก อ สรา งทางระบายน้ํ า ถนนสรรเพชร วางท อ เส น ผ า ศู น ย ก ลาง 1 เมตร ยาว 916 เมตร
งบประมาณ 5,832,027 บาท
2. โครงการขุดลอกรองกระดัน ขนาดกวาง 74 เมตร ยาว 94 เมตร ลึก 3 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท
รวม 2 โครงการ เปนเงิน 6,132,027 บาท (หกลานหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทถวน)
ซึ่งวัสดุที่จะนํามากอสรางนี้ตองเปนของใหมของแทไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพใช
งานมากอน และมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รูปแบบรายละเอียด จํานวน………………….แผน
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน…………………แผน
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน จํานวน……………แผน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 จํานวน………….แผน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 จํานวน………….แผน
1.7 กฎเกณฑ/หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด
(1)…………………………………………………
(2)………………………………………………….
(3)………………………………………………..
/2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา…

-22.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีอาชีพรับจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึกแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ หุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสัญญาของการเขารวมคา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทยก็ให
ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น เอกสารตามที่ระบุในขอ 1
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน
(2) หลักประกันซอง
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (2)
/4. การเสนอราคา…

-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคากําหนดเวลาสงมอบงานจาง โครงการที่ 1 ไมเกิน 120 วัน,โครงการที่
ไมเกิน 45 วัน นับจากวันลงนามใน สัญญาจาง
4.3 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว โดยผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนในราคา โครงการที่ 1 ไมนอยกวา 180 วัน ,โครงการที่ 2 ไมนอยกวา 90
วัน นับตั้งแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอและ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.4 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณ
ลักษณะหรือแบบรูป ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Auction) จะดําเนินการตรวจคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอราคาตามขอ 3.2 และ ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ เขาเสนอราคา ในวันที่ 1 เมษายน 2553
หากปรากฏตอคณะกรรมการ E – Auction กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง อิเล็กทรอนิกส
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2) คณะกรรมการ ฯ
จะตองตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ E – Auction
การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได
/4.5 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์...

-44.5 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของเทศบาล จะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวันเวลาและสถานที่
ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และรหัสผาน
(Pass Word) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเงื่อนไขและขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
(3) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งนี้
ราคาเริ่มตนในการประมูล โครงการที่ 1 เริ่มที่ 5,832,027.-บาท (หาลานแปดแสนสามหมื่นสองพัน
ยี่สิบเจ็ดบาทถวน) โครงการที่ 2 เริ่มที่ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน) โดยในการเสนอราคาผูเสนอราคา
จะตองเสนอราคาแตละครั้งเปนรายหนวย โดยมีจํานวนหนวยละ - บาท
(4) ระยะเวลาในการประมูล วันที่ 2 เมษายน 2553 โครงการที่ 1 ระยะเวลา 30 นาที (15.15 น.-15.45น.)
โครงการที่ 2 ระยะเลา 30 นาที (16.00 น.-16.30 น.) (ทั้งนี้ไมรวมการขยายเวลาในการปดประมูล)
(5) ผูเสนอเวลาจะตองเสนอราคาในเวลา 15 นาทีแรก ของการประมูลอยางนอยรายละ 1 ครั้ง มิฉะนั้น
จะถูกคัดออกจากการเสนอราคา
(6) กรณีที่มีการเสนอราคาภายใน 5 นาที กอนถึงกําหนดระยะเวลาปดการประมูล กําหนดระยะเวลา
การประมูลจะถูกขยายออกเปนเวลา 5 นาที โดยอัตโนมัตินับจากระยะเวลาปดการประมูลกรณี เชนวานี้จะเปนการ
ขยายเวลา โดยไมจํากัด และการประมูลจะปด เมื่อไมมีผูใดเสนอราคาในระยะเวลา 5 นาทีสุดทาย ของกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการประมูลที่กําหนด หรือที่ถูกขยายออกไป
(7) หามผูเสนอราคาการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล
(8) ในกรณีที่จะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูลจะ
ตองเสียคาบริการแกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5.หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คิดเปน
รอยละหา (5%) ของราคากลางของงานนั้น ๆ โดยใชหลัก ประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันตามระบุในขอ 1.4(1)
5.4 หนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงซื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)
/5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย…

-55.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาล จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันภาย ใน 15 วันนับจากวันที่
ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอ ราคา ไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง ไมวาใน
กรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี ดอกเบี้ย
6. เงื่อนไขในการยึดหลักประกันซอง
6.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in เขาสูระบบ
6.2 ผูมีสิทธิเสนอราคา Log in แลวไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยเสนอ
ราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
6.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบยื่นยันราคาสูดทาย
6.4 ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
7.1ในการประกวดราคาครั้งนี้เทศบาล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
7.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว) คณะกรรมการ
e-Auction จะไมรับพิจารณาขอเสนอ ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล เทานั้น
7.3 เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา ที่หรือในหลัก
ฐานการรับเอกสารประกวดราคาของเทศบาล
(2) เสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
7.4 เทศบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในกรณีที่มี ผูเสนอราคา
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.6 นอยกวา 3 ราย
7.5 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
e – Auction หรือ เทศบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาไดเทศบาล มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
7.6 เทศบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้ง หมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญและใหถือวาการตัดสินของเทศบาล เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะ
/ พิจารณายกเลิก........

-6พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เปนตน
7.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผล ประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.5 เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศ รายชื่อ ตามขอ 4.6 และ เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวได
8 การทําสัญญาจาง
8.1 ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองมาทําสัญญาตามแบบที่ระบุใน ขอ 1.3 กับ
เทศบาล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ และ จะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่ประมูลจางดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส ไดใหเทศบาล ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3
วันทําการของราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ1.4 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงิน
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง ระบุใน ขอ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาล
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
9. คาจาง และการจายเงิน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะจายคาจางเปนรายงวด ดังนี้
งวดที่ 1
10. คาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ใหคิดราคาในอัตรารอยละ 0.25 ตอวัน
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ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ 1.3 จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ ”เทศบาล”
รับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
12. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาสิ่งของที่เสนอ แตทั้งนี้
จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามแบบดังระบุใน ขอ 1.4(3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.4(3) ใหแกเทศบาลกอนการรับชําระเงินลวงหนา
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาล ไดรับอนุมัติเงินแลวเทานั้น
13.2 เมื่อเทศบาล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยทางเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสง
เสริมการพาณิชยนาวี
14.3 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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-814.4 เทศบาล สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป ตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
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