เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E22/2558
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการ อบต.วิเชตนคร)
หมูที่ 1 บานใหมสวนดอกคํา ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
------------------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” มีความ
ประสงคจะประมูล จางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการ อบต.วิเ ชตนคร) อาคาร 2 ชั้น ขนาดกวาง
21 เมตร ยาว 29 เมตร สูง 7.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ณ บานใหมสวนดอกคํา หมูที่ 1 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จัง หวัดลําปาง จํานวนเงิน
6,850,000.- บาท (-หกลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน-) และงบประมาณตามราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่ไดจดภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงิน 6,850,000.- บาท (-หกลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน-) และงบประมาณตาม
ราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไมไดจดภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงิน 6,410,000.- บาท (-หกลานสี่แสน
หนึ่งหมื่นบาทถวน-) และเปนงานที่กีดขวางทางจราจรโดยกําหนดอัตราคาปรับ เปนรอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน และการเบิกจายแบงเปน 3 งวด ระยะเวลาดําเนินงาน 300 วัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอ สรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูป ระสงคจ ะเสนอราคาไดรูขอ มูล ไดเ ทาเทียมกันและเพื่อ ให
ประชาชนตรวจดูได)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3 ผูประสงค...

-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจ ะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูใหบ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคา อยางเปนธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม ขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,740,000.- บาท (-สองลานเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน-)
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูที่แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ รับ รองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน นิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน ผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวม
คาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอ ม
ประทับตรา (ถามี)
/(2) หนังสือ...

-3(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตอ งยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 330 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน
300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเริ่ม
ทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจ ะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E22/2558” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 16
ธันวาคม 2557 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมูล ก อ นหรื อ ในขณะที่ มีก ารเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
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-4ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือ กเบื้อ งตน เพราะเหตุเ ปนผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหา
พัสดุ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่ง
พัก กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิท ธิเ สนอราคาพบปะหรือ ติดตอ สื่อ สารกับ บุคคลอื่น และเมื่อ แกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จ ไดโ ดยงายหรือขอ ขัดของไมอ าจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะสั่ง ยกเลิก กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ เริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไวในหนัง สือ แสดงเงื่อ นไขการซื้อ และการจางดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มที่ 6,850,000.- บาท
(-หกลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน-)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไดดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอรคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียน ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 13,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ
ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 13,000.- บาท จากราคาครั้ ง สุ ด ท า ยที่ เ สนอลดแล ว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาที่ไดรับคัดเลือ กใหเ ปนผูชนะราคา ตอ งรับ ผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริก ารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้ง นี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวนเงิน
342,500.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันหารอยบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
/5.1 เงินสด...
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5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนัง สือ ค้ําประกันของบริษัท เงินทุน หรือ บริษัท เงินทุนหลัก ทรัพ ย ที่ไดรับ อนุญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ ไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา หรือ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะ
พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4
แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เทานั้น
6.3 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอ
ราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนเด็ดขาด ผู
ประสงคจ ะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา จะเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-6ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ป รากฏขอ เท็จ จริง ภายหลัง จากการประมูล จางดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8 หนวยบริห ารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดัง กลาว และหนวยบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข อ 1.5 กับ หน วยการบริห ารราชการสวนทอ งถิ่น ภายใน 7 วัน นับ ถัดจากวันที่ได รับ แจง และจะตอ งวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียน
ใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะจายเงินคาจาง จํานวนเงิน 6,850,000.- บาท (-หกลาน
แปดแสนหาหมื่นบาทถวน-) โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรา 40% ของคาจาง จํา นวนเงิน 2,740,000.- บาท (-สองลา น
เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน-) ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้
1. ทดสอบดินบริเ วณกอสรา งอาคารอเนกประสงค (ที่ทํา การองคการบริหารสวนตํา บล
วิเชตนคร) 1 จุด
2. หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดนอย
กวา ที่ระบุในแบบแปลน ผูรับจางจะตองทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร) ตามแบบแผนที่ A-25 (ขยายฐานรากแบบมีเสาเข็ม), A-27 ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม
/3 หากผล...

-73. หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ํา หนักไดข องดิน รับน้ํา หนักบรรทุกประลัย ได
มากกวาหรือเทากับที่ระบุไวในแบบแปลนผูรับจางตองทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตํา บลวิเ ชตนคร) ตามแบบแผนที่ A-24 (ขยายฐานรากแบบไมมีเสาเข็ม), A-26 (ขยายฐานรากแบบไมมี
เสาเข็ม) ตามแบบชนิดไมตอกเสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคา เสาเข็ม /คาตอกเสาเข็ม คาสกัดหัวเข็ม ตาม
รายการรายละเอียดบัญชีราคากลางประมาณราคาคากอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทํา-การองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร)
4. กอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร), ปกผัง, งาน
วิศวกรรมโครงสรางทั้งหมด (Structnral Draving), งานผนังภายนอก, งานมุงหลังคา
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรา 25% ของคาจาง จํา นวนเงิน 1,712,500.- บาท (-หนึ่งลา น
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน-) ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้
1. ใหผูรับจางดําเนินการงานสถาปตยกรรม (Architectural Drawing) ทั้งหมด, งานผนัง
หองภายใน จนแลวเสร็จ
2. ดําเนินการชําระคาใชจายเกี่ยวกับการใชไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหแลวเสร็จ
งวดสุดทาย เปนเงินในอัตรา 35% ของคาจาง จํานวนเงิน 2,397,500.- บาท (-สองลานสาม
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน-) ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้
1. ใหผูรับจางดําเนินการ งานประปา และงานสุขาภิบาล จนแลวเสร็จตามแบบทุกประการ
2. ใหผูรับจางดําเนินการ งานระบบไฟฟาภายใน (Electical Drawing) จนแลวเสร็จตาม
แบบทุกประการ
3. ใหผูรับจา งดําเนินการกอสรา งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกวา ง 2.55 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 15 เมตร จนแลวเสร็จตามแบบทุกประการ
4. ใหผูรับจางดําเนินการกอสรางทางลาดผูพิการ จํานวน 1 จุด จนแลวเสร็จตามแบบทุก
ประการ
5. ทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร) จน
แลวเสร็จถูกตองตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนการกอสรางทั่วไป ใหครบถวนถูกตองทุกประการ
6. ผูรับจางตองเก็บทําความสะอาดบริเวณกอสรางอาคารอเนกประสงค (ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร) กอนสงานงวดสุดทาย
7. ทํา การทดสอบระบบจา ยน้ํา , ระบบไฟฟา ภายนอก ภายใน และอื่นๆ จนใชการไดดี
มีประสิทธิภาพ ตอหนาคณะกรรมการตรวจการจางจนเปนที่พอใจ กอนสงงานในงวดสุดทาย
ผูรับจา งจะตองสงมอบงาน ครั้งละ 1 งวดงาน ตามลํา ดับเทา นั้น จะสงมอบงนครั้งละมากกวา
1 งวดงานไมได
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอย
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 2 ป นับถัดจากวันที่หนวยการบริหารสวนราชการทองถิ่น ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
/11. ขอสงวน...

-811. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2557 และเงิน
จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2557 ตามมติที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม ขององคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
จากองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครแลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรา งอาคารอเนกประสงค (ที่ทํา การ อบต.วิเชตนคร) หมูที่ 1 ในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 6,850,000.- บาท (-หกลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน-)
11.2 เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นเจาทาภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่ง ของดังกลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิทธิเ ชนเดียวกับ เรือ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง จะตองไดรับอนุญ าตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผู
มีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6)
และ (7) มิฉะนั้น หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการดังตอไปนี้
/ตามเงื่อนไข...

-9ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจ ารณาชวยเหลือผูป ระกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับ ที่
กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดขยาย
ออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
ไดตกลงจางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือ แรงงาน
สถาบันของทางราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองดวย หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., ปวท. และ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางโยธา
13.3 วิศวกรโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักฐานที่กฎหมายและระเบียบกําหนดไว
โดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

