เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E19/2559
โครงการก$อสรางหองน้ําบริเวณสวนสาธารณะหนองป*+ง บานทุ$งวิเชต หมู$ที่ 11
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจห$ม จังหวัดลําปาง
ตามประกาศขององคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร
ลงวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” มีความ
ประสงคจะประมูลจางโครงการกอสรางหองน้ําบริเวณสวนสาธารณะหนองป*+ง ขนาดกวางเฉลี่ย 1.75 เมตร ยาวเฉลี่ย
8.75 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนองคการบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนคร พรอมป5 า ยโครงการ จํ า นวน 1 ป5 า ย
ณ บานทุ งวิ เ ชต หมู ที่ 11 ตํ า บลวิ เชตนคร อํ า เภอแจหม จั งหวั ด ลํ า ปาง งบประมาณ 215,000.- บาท (-สองแสน
หนึ่ งหมื่น หาพั นบาทถวน-) และราคากลางในสวนของนิติ บุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดจดภาษีมูลคาเพิ่ ม เปB นเงิ น
215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-) และเปBนงานที่ไมมีผลกระทบตอการจราจร โดยกําหนดอัตรา
คาปรับ เปBนรอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน และการเบิกจายแบงเปBน 1 งวด ระยะเวลาดําเนินงาน 60 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) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปBนการเปWดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนตรวจดูได)
/2. คุณสมบัติ....

-22. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปBนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปBนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปB น ผู มี ผ ลประโยชนรวมกั น กั บ ผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรือไมเปBนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปBนผูกระทําอันเปBนการขัดขวาง การแขงขันราคา อยางเปBนธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม ขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปBนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับ งานที่ ป ระมูล จางดวยระบบอิ เ ล็ กทรอนิกส ในวงเงิ นไม$ น อยกว$ า 107,500.- บาท (-หนึ่ งแสนเจ็ ด พั น หารอย
บาทถวน-) และเปB นผลงานที่ เปB นคู สัญ ญาโดยตรงกั บสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริ หาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปBนผูที่แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปBนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9. คู สั ญ ญาตองรั บ และจายเงิ น ผานบั ญ ชี ธ นาคาร เวนแตการจายเงิ น แตละครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล คาไมเกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปBนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน 2 สวน คือ
3.1 ส$วนที่ 1 อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) หางหุ นสวนสามั ญ หรื อหางหุ นสวนจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชน จํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ จดทะเบี ย น
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปBนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปBนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปBนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปBน ผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝfายใดเปBนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ผูรวมคาฝfายใดเปBนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
/(4) ในกรณี....

-3(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 ส$วนที่ 2 อย$างนอยตองมีเอกสาร ดังต$อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนั งสื อมอบอํ านาจซึ่ งปW ดอากรแสตมปg ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู ประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไม$นอยกว$า 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม$เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป
และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดทั้งหมดเสียกอนที่จะ ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลราคาจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E19/2559” ยื่นต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่
31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต$เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ที่ทําการองคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร
เมื่ อพนกํ าหนดเวลายื่ นเอกสารประมู ลจางดวยระบบอิเ ล็ กทรอนิ ก สแลว จะไม$ รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา
เปBนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผล
การพิ จารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย ลงทะเบี ยนตอบรับ หรื อวิ ธีอื่นใดที่ มีห ลักฐานวา ผู ประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว
/หาก...

-4หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรมตามขอ
1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปBนผูมีสิทธิ
เสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปBนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปBนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปBนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงาน
ที่จัดหาใหถือเปBนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของ
แลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อให
การประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มที่ 215,000.- บาท (-สองแสน
หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปBนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไดดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอรคาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียน ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจางวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูล และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม$นอยกว$าครั้งละ 400.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม$นอยกว$า 400.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปBนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบใน
วันเสนอราคา
/(9) ผูมีสิทธิ...

-5(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต$เวลา 16.30 – 17.00 น.
ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2555 เปBนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผู ประสงคจะเสนอราคาตองวางหลั ก ประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอดานเทคนิ ค จํ า นวนเงิ น
10,750.- บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่น ซองขอเสนอทางดานเทคนิ คครอบคลุ มไปจนถึ งวัน สิ้ น สุด การยื นราคา โดยหลักประกั นใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็ คที่ ธนาคารสั่ งจายใหแกหนวยการบริห ารราชการสวนทองถิ่น โดยเปB น เช็ คลงวั นที่ ยื่ นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น ซองตามขอนี้ หนวยการบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น จะคื น ใหผู ประสงคจะเสนอราคา หรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
6.2 หากผู ประสงคจะเสนอราคารายใดมี คุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรื อยื่ นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถู ก ตองหรื อ ไมครบถวน ตามขอ3 หรื อ ยื่ น เอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สไมถู ก ตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแตเปBนขอผิดพลาดหรือผิด
หลงเพี ย งเล็ ก นอย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในสวนที่ มิ ใ ช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปBนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เทานั้น
6.3 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่ อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผูรับเอกสารการประมูล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่
เปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
/ 6.4 ในการตัดสิน…

-66.4 ในการตัดสิ นการประมู ลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสหรือในการทําสั ญญา คณะกรรมการดํา เนิน การ
ประมูล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปBนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปBนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปBนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปBนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่ไดรับการคั ดเลื อกหรือไมก็ต าม หากมีเหตุที่เ ชื่อไดวาการเสนอราคากระทํ าการโดยไมสุจริ ต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปBนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเ สนอราคารายที่ เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน งานตาม
สัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ทํ า ใหเชื่ อ ไดวาผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประมู ล จางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปBนที่รับฟsงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ ไดรั บการคั ดเลื อกเปB น ผูมี สิ ทธิ เสนอราคาที่มีผ ลประโยชนรวมกัน กั บผู มีสิ ทธิเ สนอราคารายอื่ น หรือเปBน ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปBนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม ตาม
ขอ 1.8 หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และหนวยบริหารราชการ
สวนทองถิ่นจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
1.5 กับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปBนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวี ยนใหสวน
ราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
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-78. ค$าจางและการจ$ายเงิน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะจายเงินคาจาง จํานวนเงิน 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
หาพันบาทถวน-) โดยแบงออกเปBน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปBนจํานวนเงินในอัตรา...-...ของคาจาง จํานวนเงิน...-....บาท ( - ) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน.....-....
ใหแลวเสร็จภายใน....-.....วัน
งวดที่ 2 เปBนจํานวนเงินในอัตรา...-...ของคาจาง จํานวนเงิน...-....บาท ( - ) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน....-......
ใหแลวเสร็จภายใน.....-.....วัน
งวดสุดทาย เปBนเงินในอัตรารอยละ 100 ของค$าจาง จํานวนเงิน 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
หาพันบาทถวน-) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
9. อัตราค$าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร$อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปBนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ
ในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า 2 ปU
นับถัดจากวันที่หนวยการบริหารสวนราชการทองถิ่น ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ประจําปU 2559 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ใหความเห็นชอบการจ$ายเงินสะสม
ประจําปU 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นไดรับอนุมัติเงินคาจางกอสรางจากมติ
ที่ประชุมสภาองคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ประจําปU 2559 วันที่ 6
มิถุนายน 2559 ใหความเห็นชอบการจ$ายเงินสะสม ประจําปU 2559 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานก$อสรางระบบประปาบริเวณที่ทําการองคการบริหารส$วนตําบลวิเชตนคร ในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ เปVนเงินทั้งสิ้น 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-)
11.2 เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปBนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด ผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาซึ่ งเปB น ผู รั บ จางจะตองปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปBนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
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-811.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปBนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปBนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาค$าก$อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง
หรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการดังตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวัน
แลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดขยายออกไปโดยจะ
ใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
13. มาตรฐานฝUมือช$าง
เมื่อหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝxมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝxมือแรงงานสถาบันของทาง
ราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองดวย หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., ปวท. และปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง
จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผู รั บ จางพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานที่ กฎหมายและระเบี ย บกํ า หนดไวโดย
เครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

