ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย มีความประสงคจะประมูล
จางโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ราคากลาง 2,375,000 บาท (สอง
ลานสามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไม
นอยกวา 1,100,000.-บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน-) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กํ าหนดดู ส ถานที่ กอสร าง ในวั น ที่ 4 เมษายน 2560 ระหว างเวลา 10.00 น. ถึ ง 10.30 น. ณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถามี) ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เปนตนไป
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

-2ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารประมูล ราคาชุดละ 1,500 บาท
ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ระหวางวันที่
27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4
เมษายน 2560
ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pasanglocal.go.th และ
www.gprocurement.go.th หรือ ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-5317-3662 ใน
วันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

( นายสมควร นัยติ๊บ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 02 / 2560
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Auction )
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
*********************
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา " องคการ
บริหารสวนตําบล" มีความประสงคจะ ประมูลจางโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล องคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ ราคากลาง 2,375,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รูปแบบรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกัน
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ / หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

-2เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา
1,100,000.-บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน-)
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณี ผูเ สนอราคาเป นผู เ สนอราคาร ว มกั น ในฐานะเป นผู ร วมค าให ยื่น สํ าเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลงานก อ สร า งพร อ มทั้ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)

-34. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 210 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลฯ ให
เริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯ ลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ เอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดย จาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลการจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 02 /2560” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่
18 เมษายน 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตาม ขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือ ผู มี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ผูวาราชการภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย การวินิจฉัยอุทธรณของผูวา
ราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด

-4หากปรากฏตอ คณะกรรมการดํ า เนิน การประมูล วา กระบวนการประมูล จา งดว ยระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิก สป ระสบขอ ขัด ขอ งจนไมอ าจดํ า เนิน การตอ ไปใหแ ลว เสร็จ ภายในเวลาที ่กํา หนดไว คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การประมู ล อาจใช ดุ ล ยพิ นิ จ ระงั บ การประมู ล ชั่ ว คราว และกํา หนดวั น และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจดํา เนิ น การใดๆ ระหว า ง
การประกวดราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2)
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
2,375,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
(4) ราคาที่ เสนอจะต องเป นราคาที่ รวมภาษี มู ลค าเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ ามี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลด
ราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู มีสิทธิ เสนอราคาที่ ได รั บคั ดเลื อกให เป นผูชนะราคา ตองรับผิ ดชอบค าใช จ ายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจง
ใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
118,750.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน-)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบลปาซาง” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6
(1)

-55.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ได รับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสทิ ธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว ก า ร
คืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวมรายโครงการ
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4
แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

-6ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้น
ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคา ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
องคการบริ หารสว นตํ าบล จะลงนามในสั ญญาต อเมื่อได รั บอนุมัติใหใช พื้น ที่แลว เท านั้น ผู ชนะการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทํา สัญญาตามแบบสัญญาจาง ดังระบุในขอ 1.5 กับองคการ
บริหารสวนตําบล ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่
ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา
พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
งวดที่ 1 จายใหรอยละ 30 ของมูลคางานตามที่กําหนดในสัญญาจางเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ เปนเงิน 712,500
บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ดังนี้
- ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินโดยวิธี Boring test (SPT) แลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตฐานราก – เสาตอมอ คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ
- หลอคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ
- เทพื้น คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการเทคอนกรีตโครงสรางทั้งหมด
กําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

-7งวดที่ 2 จายใหรอยละ 30 ของมูลคางานตามที่กําหนดในสัญญาจางเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ เปนเงิน 712,500
บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคาและสวนประกอบตาง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- กออิฐผนัง พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา
งวดที่ 3 จายใหรอยละ 40 ของมูลคางานตามที่กําหนดในสัญญาจางเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ เปนเงิน 950,000
บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) ดังนี้
- เดินทอระบบสุขาภิบาล ทอสําหรับรอยสายไฟฟาและทอระบบตางๆ สวนที่เหลือทั้ง
หมดแลวเสร็จ
- ฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผนังบุกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผิวพื้นขัดมันเรียบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ตกแตงผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําโครงเคราฝาเพดานพรอมติดตั้งแผนฝาเพดาน แลวเสร็จทั้งหมด
- ทําการรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งประตู–หนาตางไมและอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ กระจกทั้งหมด ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ อุปกรณประกอบหองน้ํา - หองสวม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟา สวิตซ เตารับ พรอมอุปกรณ แลวเสร็จทั้งหมด
- ทาสีตกแตงสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการทดสอบงานระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ
- นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน ตาม
แบบรูปรายการกอสรางและสัญญาทุกประการ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป เดือน นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณรายจายประจําป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โอนครั้งที่ 4/2560 ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559

-8การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัตเิ งินแลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางทําตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึง่
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่จางดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการบริหารสวนตําบลแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวน
รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคางานกอสรางคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งาน กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีใชสัญญาแบบปรับราคาได (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สูตรปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ 1.7
งานอาคาร
K = 0.25+0.15* lt/lo + 0.10+ Ct / Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง

-9ดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
14.1 ชางโยธา
14.2 ชางกอสราง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

