เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E4/2558
โครงการก$อสรางร$องระบายน้ํา คสล. (ซอย 10) บานสันมะเกลือ หมูท$ ี่ 5
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจห$ม จังหวัดลําปาง
ตามประกาศขององคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร
ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
------------------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ”
มีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล. (ซอย 10) บานสันมะเกลือ หมูที่ 5 ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 92 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร พรอมป7ายโครงการจํานวน 1 ป7าย ณ บานสันมะเกลือ หมูที่ 5 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 268,200.- บาท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน-) และราคากลางในสวน
ของนิติ บุ คคลหรื อบุคคลธรรมดาที่ไดจดภาษี มูล คาเพิ่ม เปB น เงิ น 267,200.- บาท (-สองแสนหกหมื่ น เจ็ ด พั น
สองรอยบาทถวน-) และเปBนงานที่มีผลกระทบตอการจราจร โดยกําหนดอัตราคาปรับ เปBนรอยละ 0.25 ของ
คาจางตามสัญญาตอวัน และการเบิกจายแบงเปBน 1 งวด ระยะเวลาดําเนินงาน 45 วัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
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) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปBนการเปUดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
/2. คุณสมบัติ...

-22. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปBนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปBนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือไมเปBนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปBนผูกระทําอันเปBนการขัดขวาง การแขงขันราคา อยางเปBนธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม ขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปBนนิติบุ คคลหรือบุ คคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภท
เดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ในวงเงิ น ไม$ น อยกว$ า 134,100.- บาท (-หนึ่ ง แสน
สามหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน-) และเปBนผลงานที่เปBนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปBนผูที่แสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปBนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน 2 สวน คือ
3.1 ส$วนที่ 1 อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีร ายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํา นาจควบคุม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปBนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปBนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/(3) ในกรณี...

-3(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปBน ผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรวมคา และใน
กรณี ที่ผูเขารวมคาฝd า ยใดเปB นบุ คคลธรรมดาที่ มิใชสั ญ ชาติ ไทย ก็ ใหยื่ น สํา เนาหนั งสื อ
เดินทาง หรือผูรวมคาฝdายใดเปBนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 ส$วนที่ 2 อย$างนอยตองมีเอกสาร ดังต$อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปUดอากรแสตมปeตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาตองยื่ น ขอเสนอตามแบบที่ กํ า หนดไวในเอกสารประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไม$นอยกว$า 75 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม$เกิน
45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ให
เริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดทั้งหมดเสียกอนที่จะ ตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผู ประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่ น เอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จาหนาซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลราคาจางตาม
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E4/2559” ยื่นต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ตั้งแต$เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ที่ทําการองคการบริหาร
ส$วนตําบลวิเชตนคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม$รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
/คณะกรรมการ...

-4คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปBนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา
ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล กอนหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปBนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปBนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปBนผูทิ้งงาน
ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ ไ มผานการคั ด เลื อ กเบื้ อ งตน เพราะเหตุ เ ปB น ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากั บผู ใหบริ การตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศประมูล จางดวยระบบอิ เล็ กทรอนิ กสหรื อเปBน ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปBนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขั ดของ จนไมอาจดํา เนิ นการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กํา หนดไว คณะกรรมการดําเนิน การ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไม
อาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้น
ทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ วในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจางดวยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ด ของการประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กสจะตองเริ่ มที่ 267,200.- บาท
(-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน-)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปBนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไดดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอรคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียน ตอง LOG IN เขาสูระบบ
/(6) ผูมีสิทธิ...

-5(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจางวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูล และจะตองเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม$นอยกว$าครั้งละ 500.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม$นอยกว$า 500.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ดรั บ คั ด เลื อ กใหเปB น ผู ชนะราคา ตองรั บ ผิ ด ชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแต$เวลา 13.00–13.30 น.
ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทํ า การทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคากอนถึ ง กํ า หนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซตของผู ใหบริ ห ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปBนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวนเงิน
13,410.- บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันสี่รอยสิบบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปBนเช็คลงวันที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคารวม
/ 6.2 หากผูประสงค...

-66.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแตเปBนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปBนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เทานั้น
6.3 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่ อ ผู ประสงคจะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารการประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่
เปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปBนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปBนเด็ดขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปBนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปBนที่รับฟpงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เปBนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปBนธรรม ตามขอ 1.8 หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผูทิ้งงาน
/7. การทําสัญญา...

-77. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ 1.5 กั บ หนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น ภายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ดรั บ แจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ได ใหหนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น ยึ ด ถื อไวในขณะทํ า สั ญญา โดยใชหลั กประกั น อยางหนึ่ งอยางใด
ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียน
ใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. ค$าจางและการจ$ายเงิน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะจายเงินคาจาง จํานวนเงิน 267,200.- บาท (-สองแสนหกหมื่น
เจ็ดพันสองรอยบาทถวน-) โดยแบงออกเปBน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปBนจํานวนเงินในอัตรา......-........ของคาจาง จํานวนเงิน.......-......... บาท ( - ) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน..............-................ ใหแลวเสร็จภายใน.............-............วัน
งวดที่ 2 เปBนจํานวนเงินในอัตรา......-........ของคาจาง จํานวนเงิน.......-......... บาท ( - ) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน..............-................ ใหแลวเสร็จภายใน.............-............วัน
งวดสุดทาย เปBนเงินในอัตรารอยละ 100 ของค$าจาง จํานวนเงิน 267,200.- บาท (-สองแสนหกหมื่น
เจ็ดพันสองรอยบาทถวน-) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
9. อัตราค$าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร$อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปBนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 2 ปS นับถัดจากวันที่หนวยการบริหารสวนราชการทองถิ่น ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินจ$ายขาดเงินสะสม ประจําปSงบประมาณ 2558 ตาม
มติที่ประชุมองคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ประจําปS 2558 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2558 ใหความเห็นชอบจ$ายขาดเงินสะสม ขององคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร
/การลงนาม....

-8การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับอนุมัติเงินคาจางกอสราง
จากเงินจ$ายขาดเงินสะสม ประจําปSงบประมาณ 2558 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานก$อสรางร$องระบายน้ํา คสล.(ซอย 10) บานสันมะเกลือ หมู$ที่ 5 ในการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปTนเงินทั้งสิ้น 267,200.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน-)
11.2 เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปBนผูรับจางและ
ไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปBนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นเจาทาภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปBนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ด การใหสิ่ งของดั งกลาวบรรทุ กโดยเรื อ ไทย หรื อเรื อที่ มีสิ ท ธิ เ ชนเดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใชเรือไทย ซึ่ งจะตองไดรับอนุ ญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปB นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปBน
ผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4)
(5) (6) และ (7) มิฉะนั้น หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปBนผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ ท างราชการกํ า หนดดั ง ระบุ ไ วในขอ 7 หนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น จะริ บ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาค$าก$อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสราง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการดังตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 สิ งหาคม 2532 เรื่อง การพิ จ ารณาชวยเหลื อผู ประกอบอาชี พงานกอสราง ตามหนั งสือสํ า นักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับ
ที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
/13.มาตรฐาน...

-913. มาตรฐานฝSมือช$าง
เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตก
ลงจางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใช ผู ผานการทดสอบมาตรฐานฝu มือชางจากคณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐาน และทดสอบฝu มือ
แรงงานสถาบันของทางราชการอื่น และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับ รองดวย หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.,
ปวส., ปวท. และปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักฐานที่กฎหมายและระเบียบกําหนดไวโดย
เครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

