เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2559
การจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพังพวย-บ้านดอนเตาอิฐ
ตาบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,699 เมตร
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22,194 ตารางเมตร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตาบล
สระสี่มุม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
- เสริ ม ผิ ว ทางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายทางบ้ า นหนองพั ง พวย - บ้ า นดอนเตาอิ ฐ
ตาบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,699 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22,194 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ 8,218,300 บาท ราคากลาง 7,519,000 บาท
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
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-22.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5
ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,007,600 บาท (-สามล้านเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมเชื่อถือ
2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา
2.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยก เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/(2)ในกรณี..

-3(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติ ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ เ สนอราคาเป็น ผู้ เสนอราคาร่ว มกันในฐานะเป็น ผู้ ร่ว มค้ า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบี ยนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี )
(2) หนั ง สื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้
ประสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ให้ใช้ในกรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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-44.4 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูว่าร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอตามเงื่ อ นไขในเอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึ ง ประธานคณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า
“เอกสารประมู ล จ้ า งตามเอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เลขที่ E2 /2559”
ยื่ น ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2558
ระหว่างเวลา 10.30 -11.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดั บอาเภอ (ที่ว่า การอาเภอกาแพงแสน) เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเอกสารประมูล จ้างด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนิ นการประมูล จ้า งด้ ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิก ส์ จะดาเนิ นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่ น หรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ตามข้ อ 1.8 (1) ณ วัน ประกาศประมู ล จ้า งด้ว ยระบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ห รื อ ไม่ พร้อ มทั้ ง
ตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ
ตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิ ทธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นดีที่สุด
/หาก...
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งแล้ ว จะให้ ด าเนิ น กระบวนการเสนอราคาต่ อ ไป
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในระยะเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่
ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆระหว่างการ
ประกวดราคาฯเพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะเริ่มที่
7,519,000 บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาหรื อ ผู้ แ ทนที่ม าลงทะเบี ย นแล้ ว ต้อ ง LOG IN
เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอ
ราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯและจะต้องเสนอลดราคา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
15,000 บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
15,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด
/(8) ผู้มีสิทธิ...
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 10.45 -11.15 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้ าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 375,950 บาท ( -สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน- )
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ” โดยเป็น
เช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ ของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันของธนาคารดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน ซองตามข้อนี้ “องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสระสี่ มุม ” จะคืนให้ ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นั บถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
เมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบล
สระสี่มุม จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น
หลั ก ฐานการเสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 หรื อ ยื่ น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่
รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
/หรือผิด...
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เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม เท่านั้น
6.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์
เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ ซื้อเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูล
จ้างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม มีสิทธิ
ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้ องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลสระสี่ มุม มีสิ ทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญา หากหลั กฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลย
ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสระสี่มุมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระสี่ มุ ม จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ใ ห้บริการตลาด
กลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์ การบริหารส่วนตาบล สระสี่มุม จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

/7. การทา...

-87. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทา
สัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบบในข้อ ๑.5 กับ องค์การบริหารส่วนตาบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยึ ด ถื อ ไว้ ใ นขณะท าสั ญ ญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(7.๑) เงินสด
(7.๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(7.๓) หนัง สื อ ค้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ
หนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 16 (2)
(7.๔) หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์
ที่ได้รั บอนุญาตให้ ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.6(2)
(7.๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สาหรับสัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวดดังนี้
งวดสุ ดท้ าย เป็น จานวนเงิ นในอั ตราร้ อยละ ๑๐๐ ของค่ าจ้ าง เมื่อ ผู้ รั บจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยโดยให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.5 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
ทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ได้รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
/11.การจ่าย...

-911. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ - .
ของค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนการรับ
ชาระเงินล่วงหน้านั้น
12.การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริหารส่วนตาบลจะหักเงินจานวนร้อยละ 10
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพี่อเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า
6 เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รั บ จ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้ รับจ้างจะต้องวางหนังสื อค้า
ประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) หรือ
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) มาวางไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนเงินประกันผลงาน และ / หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจาก เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปี 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ได้รับอนุมัติเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อ สร้ าง ในการประมูล จ้า งด้ ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์ ค รั้ง นี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,519,000 บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
13.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด
ให้เป็น ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้ างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรื
อนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มี
สิทธิเสนอราคาผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(1)แจ้งการ...

-10(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นหรือมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประการยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได้
(3) ในกรณี ที่ไ ม่ ปฏิ บัติ ต าม (1) หรือ (2) ผู้ รับ จ้า งจะต้ องรับ ผิ ดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ นเอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลสระสี่มุม จะริ บหลักประกันซอง จานวนร้ อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทัน ที และอาจพิจารณา
เรีย กร้ องให้ช ดใช้ความเสีย หายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
13.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ได้คัดเลือกแล้ว
ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตาบล
สระสี่ มุม จะริ บ หลั กประกัน ซอง หรื อเรียกร้องจากผู้ ออกหนังสื อค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
13.5 องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑4. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้ างดังกล่ าว ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง จากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ กพ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขา แต่จะต้องมีช่างจานวน
อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
/12.1 ช่าง...

