เอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560
การจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ซอยพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสงวน
ตามประกาศเทศบาลตาบลบางแก้ว
ลงวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
…………………………………………………………
เทศบาลตาบลบางแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ซอยพัฒนา หมู่ที่ 7
บ้านทุ่งสงวน ตาบลท่ามะเดื่อ อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย งบประมาณ 6,264,000.-บาท (หกล้านสองแสน
หกหมื่ น สี่ พัน บาทถ้ ว น) ราคากลาง 5,576,000.- บาท (ห้ า ล้ า นห้ าแสนเจ็ ด หมื่ นหกพั นบาทถ้ว น)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
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-22.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่ อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมู ลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,230,400.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจ ากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ป ระสงค์ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสา รประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบ
รูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ทหี่ น้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอบางแก้ว)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่ นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ว จะไม่รับ เอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผ ลประโยชน์
ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคา ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่ อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ ไ ม่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น เพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
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-4หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคา ที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดีย วกัน เว้น แต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นประบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่
ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ ารับการอบรมวิธีการประมู ลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันเวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้ เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 5,576,000.- บาท
(4) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูล จ้ างด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะต้องต่ ากว่ าราคาเริ่มต้นในการประมู ล และจะต้ องเสนอลดราคาขั้ นต่ า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นไปการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้ง
ถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้ อ งมาเสนอราคา ในวั น ที่ 21.พฤศจิ ก ายน 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา
09.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้
ทราบต่อไป
10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ต้ อ งท าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิคส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
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-55. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้ องวางหลั กประกันซองพร้อมกับการยื่ นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จานวน 278,800.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น แปดพันแปดร้ อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนั งสื อค้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ1.6 (1)
4.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นซองประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้วคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้ อผิ ดพลาดหรื อผิ ดหลงเพี ย งเล็ ก น้ อย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประมู ล จ้ างด้ ว ยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น เท่านั้น
6.3 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จ จริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
/…6.5 หน่วยการ

-66.5 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณายกเลิกการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อถือได้ ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิทจี่ ะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาทีไ่ ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้สิทธิเสนอราคา ที่กระทาการอันเป็นการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.5 กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ให้ ห น่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยึ ด ถื อ ไว้ ใ นขณะท าสั ญ ญา โดยใช้ ห ลั ก ประกั น อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธ นาคารสั่งจ่ ายให้ แก่ หน่ว ยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ1.6
(2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
/…8. การจ้างและ

-78. การจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 (สาหรับสัญญาที่เป็นเหมารวม)
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับระดับ
ผิวทาง (Skin Path) แล้วเสร็จ,งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร
งาน Prime Cost ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร งานปูผิวจราจร Para Asphaltic ได้พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร โดยปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับระดับ
ผิวทาง (Skin Path) แล้วเสร็จ,งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร
งาน Prime Cost ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร งานปูผิวจราจร Para Asphaltic ได้พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร โดยปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่
ทาสัญญา
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกาหนดใน อัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี...-....เดือน นับถัดจากวันที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบงานโดยผู้
รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 “การจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง”
ราคากลางของงานซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ-ซอยพัฒนา หมู่ที่
7 บ้ านทุ่งสงวน ในการประมูล จ้ างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้ น 5,576,000.- บาท
(ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
11.2 เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/…(1) แจ้งการ

-8(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน 4.7
(4) (5) (6) และ (7) มิ ฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะริบหลักประกันซอง จานวนร้อยละ 2.5
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญาหรือ ข้อ ตกลงภายในเวลาที่ท างราชการกาหนดดัง ระบุไ ว้ใ นข้อ 7 หน่ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิ่น จะริบ หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อ งให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 หน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ
ข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝืมือช่าง
เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่ างจากกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการ
สังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จ่านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ล ะสาขาช่า ง
ดังต่อไปนี้
๑2.๑ ช่างก่อสร้าง
1๒.2 .....................................................................

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลตาบลบางแก้ว
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

