ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแป&
บล
น
เรื่อง ประมูลจางปรั
ปรับระดับผิวแอสฟ"ลทติกคอนกรีต สายบานหาดสมแป&น – บานบางสังตี ตําบลหาดสมแป&น
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
………………………………………………..
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนมี
บล
ความประสงคจะประมูลจางปรั
ปรับระดับผิวแอสฟSลทติกคอน
กรีต สายบานหาดสมแปน – บานบางสังตี ตําบลหาดสมแปน ดวยระบบอิอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง
เปนเงิน ๒,๔๕๕,๙๐๐ บาท (สองลานสี
สองลานสี่แสนหาหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)
เการอย
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสมแปน พรอมปายโครงการ
ทั้งนี้ ราคากลางของทางราชการดังกลาวไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผู
เสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกรองคากอสรางภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมี
คาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิ
ระบบอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาตอง
มีผลประโยชนรวมกั
วมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่
เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
บล
ณ วันที่ประกาศประมูลจางดวยวิ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมู
ราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางดวยวิ
จาง ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุ
ความคุมกันเชนวา นั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดี
ลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา
ไมนอยกว ๑,๒๒๗,๙๕๐ บาทและเปนผลงานที
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที
คคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรั
องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

-

๒-

กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐
๑๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่กอสราง หมู ๒ และ หมู ๓ ตําบล หาดสมแปน อําเภอ เมือง จังหวัดระนอง และกําหนด
รับฟSงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น.. เปนตนไป หากทานไมไปดู
สถานที่กอสราง ใหถือวาทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปSญหาตาง ๆ ดีอยูแลว เมื่อมีอุปสรรคและมีปSญหาใน
เวลาทํทํางานจะนํามาอางใหพนผิดตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนมิได
กํ า ห น ด ยื่ น ซ อ ง ป ร ะ มู ล ใ น วั น ที่ ๒ ๒ ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘ ตั้ ง แ ต เ ว ล า ๑ ๐ . ๐ ๐ น . ถึ ง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หองศูศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ที
เภอ ่วา
การอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระนอง ชั้ น ๒) และกํ า หนดเสนอราคาในวั น ที่ ๒๘
๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ตั้ ง แต
เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ เอกสารประมู
เอกสาร
ล จางกอสรางดวยระบบอิอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด
ละ ๕๐๐ บาท ไดที่ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง ใน
ระหวาง วั น ที่ ๖ - ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ตั้ ง แตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง เวลา ๑๖..๓๐ น. ดู ร ายละเอี ย ดไดที่
เว็บไซต www.hatsompaen.go.th
hatsompaen.go.th / www.gprocurement.go.th / www.ranonglocal.go.thหรื
www.ranonglocal.go.th อสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙
๒๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

หมายเหตุ การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได ตอเมื่อกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดแจงใบอนุ
อนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ องคการ
บริหารสวนตําบลหาดสมแปน สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๙
การจางปรับระดับผิวแอสฟ"ลทติกคอนกรีต สายบานหาดสมแป&น-บานบางสังตี ตําบลหาดสมแป&น
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแป&น
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
-----------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" มีความประสงค
จะประกวดราคาจางปรับระดับผิวแอสฟSลทติกคอนกรีต สายบานหาดสมแปน – บานบางสังตี ตําบลหาดสมแปน ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการซอมสรางผิวทางแอสฟSลทติกคอนกรีต ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐
เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๙,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคา
กลาง ๒,๔๕๕,๙๐๐ บาท ณ สถานที่กอสราง ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
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) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปhดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
/๒.๓ ผูประสงค……..

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๒๗,๙๕๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝkายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝkายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพานิชย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
/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) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปhดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
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 ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประมูลจางปรับระดับผิวแอสฟSลทติกคอนกรีต สายบานหาดสมแปน-บานบางสังตี ตําบลหาด
สมแปน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประมูลจาง ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑/๒๕๕๙" ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒)
/เมื่อพน....

-๔เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๗ (๑) ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูล เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูล จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้น
ทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูล สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
/(๒) ราคาเริ่ม....

-๕ (๒) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ ๒,๔๕๕,๙๐๐ บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐ บาทจากราคาเริ่มตนในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคา
ตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๑๔.๐๐น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบ
ตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๑๒๒,๗๙๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)

/ ๕.๕ พันธบัตร...

-๖ ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล เทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการ
/บริหาร....

-๗บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟSงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาวาผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๗ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเป?นหนังสือได ตอเมื่อกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดแจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ องคการบริหาร
สวนตําบลหาดสมแป&น สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได
เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตอง
ทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
/ ๗.๕ พันธบัตร...

- ๘๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเมื่องานแลวเสร็จจริงเปนจํานวน
เงินในอัตรา รอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญารวมทั้งสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ปt นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสําหรับพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนนที่รับถายโอนภารกิจ) ประจําปtงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๑๑.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
/ (๓) ในกรณีที่...

- ๙(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตอองคการบริหาร
สวนตําบลฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. มาตรฐานฝHมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑ ชางโยธา
๑๒.๒ ชางกอสราง
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

