ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่อง ประมูลจางกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล.
คสล ขนาดความจุ ๒๐๐ ลบ.ม.. จํานวน ๒ ถัง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
………………………………………………..
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนมีความประสงคจะประมูลจางกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล.ขนาด
คสล
ความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๒ ถัง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางเป0นเงิน ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท
(สองลานสี
สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
อยบาทถวน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมี
นอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป0นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชืชื่อแลว หรือไมเป0นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป0นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขา
เสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
บล
ณ วันที่ประกาศประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม
เป0นผูกระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรมในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป0นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๓๖,๗๐๐ บาทและเป0นผลงานที่เป0นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิ
สาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหาร
สวนตําบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป0นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิ
อนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป0นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่กอสราง หมู ๓ ตําบล หาดสมแปน อําเภอ เมือง จังหวัดระนอง และกําหนดรับฟOงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เป0นตนไป หากทานไมไปดูสถานที่
กอสราง ใหถือวาทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปOญหาตาง ๆ ดีอยูแลว เมื่อมีอุปสรรคและมีปOญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอางใหพนผิดตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนมิได
/ กําหนดยื่น...

- ๒–
กํ า หนดยื่ น ซองประมู ล ในวั น ที่
๑ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ตั้ ง แตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึ ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ที่วาการ
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ชั้น ๒) และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป0น
ตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได
ที่ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต www.hatsompaen.go.th / www.gprocurement.go.th / www.ranonglocal.go.thหรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๘
การจางกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล. ขนาดความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๒ ถัง
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล. ขนาดความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๒ ถัง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคา
กลาง ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท ณ สถานที่กอสราง หมู ๓ ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเป0นการเปiดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูได
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป0นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเป0นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป0นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูประสงค……..

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเป0นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป0นผูกระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม ตามขอ ๑.๗
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป0นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป0นนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๓๖,๗๐๐ บาท และเป0นผลงานที่เป0นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป0นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวน
ตําบลบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเป0นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป0น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป0นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป0นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป0นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเป0นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป0นผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเป0นผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝlายใดเป0นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝlายใดเป0นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพานิชย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/แบบแสดง...

-๓ –
(๕) แบบแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปiดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการประมูลจางกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล. ความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๒ ถัง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประมูลจาง ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๘" ยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการประมูล ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ชั้น ๒)
/เมื่อพน....

-๔–
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเป0นผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป0นผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๗ (๑) ณ วันประกาศประมูล
จางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป0นธรรม ตามขอ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป0นผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเป0นผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป0นผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเป0นผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเป0นผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม หรือเป0นผูประสงคจะเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเป0นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการดําเนินการประมูล จะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูล สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป0นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
/(๒) ราคาเริ่ม....

-๕ (๒) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเป0นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐ บาทจากราคาเริ่มตนในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป0นผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต
เวลา ๑๐.๐๐น. เป0นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๑๒๓,๖๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป0นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
/ ๕.๕ พันธบัตร...

-๖ ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา
รวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเป0นขอผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป0นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล เทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่เป0นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ ดําเนินการ
ประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เป0นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเป0นเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการ
/บริหาร....

-๗บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเป0นผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเป0นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป0นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป0นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป0นที่รับฟOงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาวาผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกเป0นผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป0นผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเป0นผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม ตาม
ขอ ๑.๗ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป0นผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเป0นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวน
ตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเป0นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)

/ ๗.๕ พันธบัตร...

- ๘๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป0น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จํานวนเงิน ๒๕% (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการกอสรางดังนี้
๑.๑ งานดินขุดพรอมตอกเสาเข็มทั้ง ๒ ถัง
๑.๒ งานทรายหยาบรองพื้นทั้ง ๒ ถัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนด ๖๐ วัน)
งวดที่ ๒ จํานวน ๓๐ % (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการกอสรางดังนี้
๒.๑ งานคอนกรีตเสริมพื้นทั้ง ๒ ถัง
๒.๒ งานผนังคอนกรีตถังเก็บน้ํา ๑ ถัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนด ๓๐ วัน)
งวดที่ ๓ (งวดสุดทาย) จํานวน ๔๕ % (รอยละสี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการกอสรางดังนี้
๓.๑ งานผนังคอนกรีตถังเก็บน้ํา ๑ ถัง
๓.๒ งานคอนกรีตพื้นบน ๒ ถัง
๓.๓ งานทาสีและทาซีเมนตเบส ๒ ถัง
และไดกอสรางรายการตางๆทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามแบบรายการและสัญญาจางทุกประการ
(กําหนด ๓๐ วัน) รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเป0นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ปv นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
/ ขอสงวนสิทธิ์...

-๙๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีเรงดวน ประจําปvงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น
ราคากลางของกอสรางถังพักน้ําสํารอง คสล. ความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๒ ถัง ในการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้เป0นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป0นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเป0นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป0นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตอองคการบริหารสวน
ตําบลฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป0นผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขา
รวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป0นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป0นธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป0นผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป0นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
/ มาตรฐาน...

- ๑๐ ๑๒. มาตรฐานฝDมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะเสนอราคา
จะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางโยธา
๑๒.๒ ชางกอสราง
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

