เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/๒๕๕9
โครงการก#อสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู#ที่ 4 บานหัวระวะ
ตามประกาศองคการบริหารส#วนตําบลระวะ
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
--------------------------------------------------------องคการบริ ห ารสวนตํ า บลระวะ ซึ่ ง ตอไปนี้ เ รี ย กวา “หนวยการบริ ห ารราชการสวนท! องถิ่ น ”
มีความประสงคจะประมูลจ!าง โครงการกอสร!างสนามฟุตซอล ขนาดกว!าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมูที่ 4
บ!านหัวระวะ ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร!อมป1ายประชาสัมพันธโครงการชนิดชั่วคราวระหวาง
กอสร!าง จํานวน 1 ป1าย และป1ายประชาสัมพันธโครงการเมื่อกอสร!างแล!วเสร็จ จํานวน 1 ป1าย ด!วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระวะ โดยมีข!อแนะนําและข!อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข!อเสนอการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจ!งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจ!าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.7 บทนิยาม
(๑) ผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องเปEนผู!มีอาชีพรับจ!างงานที่ประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.๒ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปEนผู!ที่ถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ทิ้งงานของทางราชการ
และได!แจ!งเวียนชื่อแล!ว หรือไมเปEนผู!ที่ได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปEนผู!ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.๓ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปEนผู!มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต!องไมเปEนผู!มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปEนผู!กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
ตามข!อ 1.7
2.๔ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปEนผู!ได!รับเอกสิทธิ์หรือความคุ!มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เว!นแตรัฐบาลของผู!ประสงคจะเสนอราคาได!มีคําสั่งให!สละสิทธิ์และความคุ!มกันเชนวานั้น
/ 2.๕ ผู!ประสงคจะเสนอราคา…

-22.๕ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องผานการคัดเลือกผู!มีคุณสมบัติเบื้องต!นในการจ!างขององคการ
บริหารสวนตําบลระวะ
2.๖ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องเปEนนิติบุคคลและมีผลงานกอสร!าง ประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไม#นอยกว#า 1,228,750.00บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) และเปEนผลงานที่เปEนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาด!วยระเบียบบริหารราชการสวนท!องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลระวะเชื่อถือ
2.๗ ผู!ประสงคจะเสนอราคา ต!องไมเปEนผู!ที่ถูกระบุชื่อวาเปEนคูสัญญาที่ไมได!แสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต!องครบถ!วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป1องกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปEนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก!ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557
2.๘ ผู!เสนอราคาต!องเปEนนิติบุคคลที่ได!ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยข!อมูลจัดซื้อจัดจ!างภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปEน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส#วนที่ ๑ อย#างนอยตองมีเอกสารดังต#อไปนี้
(๑) ในกรณีผู!ประสงคจะเสนอราคาเปEนนิติบุคคล
(ก) ห! า งหุ! น สวนสามั ญ หรื อ ห! า งหุ! น สวนจํ า กั ด ให! ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ!นสวนผู!จัดการ ผู!มีอํานาจควบคุม พร!อมรับรองสําเนาถูกต!อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให!ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู!จัดการ ผู!มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู!ถือหุ!นรายใหญ พร!อม
รับรองสําเนาถูกต!อง
(๒) ในกรณี ผู! ป ระสงคจะเสนอราคาเปE น บุ ค คลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใ ชนิ ติ บุ คคล
ให!ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู!นั้น สําเนาข!อตกลงที่แสดงถึงการเข!าเปEนหุ!นสวน (ถ!ามี)สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู!เปEนหุ!นสวน พร!อมทั้งรับรองสําเนาถูกต!อง
(๓) ในกรณีผู!ประสงคจะเสนอราคาเปEนผู!ประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปEนผู!รวมค!า
ให!ยื่นสําเนาสัญญาของการเข!ารวมค!า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู!รวมค!า และในกรณีที่ผู!เข!ารวมค!า
ฝUายใดเปEนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให!ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู!รวมค!าฝUายใดเปEนนิติบุคคลให!
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว!ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัวผู!เสียภาษีอากร
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได!ยื่นตามแบบในข!อ ๑.8 (๑)
๓.๒ ส#วนที่ ๒ อย#างนอยตองมีเอกสารดังต#อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยต!องลงนาม
พร!อมประทับตรา (ถ!ามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปVดอากรแสตมปWตามกฎหมายในกรณีที่ผู!ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจให!บุคคลอื่นทําการแทน
/ (๓) หลักประกันซอง...

-3(๓) หลักประกันซอง ตามข!อ ๕
** (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร!างพร!อมทั้งรับรองสําเนาถูกต!อง (ให!ใช!ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข!อ ๒.๖ เทานั้น)
(๕) บัญชีรายการกอสร!าง (หรือใบแจ!งปริมาณงาน**)
(๖) แบบใบยื่นข!อเสนอการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได!ยื่นตามแบบในข!อ ๑.8 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องยื่นข!อเสนอตามแบบที่กําหนดไว!ในเอกสารประมูลจ!างด!วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต!องกรอกข! อความให!ถูกต! องครบถ! วนรวมทั้ งลงลายมือชื่อของผู! ประสงคจะเสนอราคา
ให!ชัดเจน
๔.๒ ผู!ประสงคจะเสนอราคาจะต!องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสร!างให!ครบถ!วน
๔.๓ ผู! ป ระสงคจะเสนอราคาต! องกํ าหนดยื น ราคาไมน! อยกวา 45 วั น นั บ แตวั น ยื น ยั น
ราคาสุดท!าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาจะต!องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว! และจะถอนการเสนอราคามิได!
๔.๔ ผู!ประสงคจะเสนอราคาจะต!องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ!างให!แล!ว
เสร็ จ ไมเกิ น 90 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญญาจ! าง หรื อวั น ที่ ไ ด! รั บ หนั งสื อแจ! งจากองคการบริ ห าร
สวนตําบลระวะให!เริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่ น เอกสารประมู ล จ! า งด! ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผู! ป ระสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดู ร างสั ญญา แบบรู ป และรายละเอี ยด ฯลฯ ให! ถี่ถ! วนและเข! าใจเอกสารประมู ลจ! างทั้ งหมดเสี ยกอนที่ จะ
ตกลงยื่นข!อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู! ประสงคจะเสนอราคาจะต! องยื่ น เอกสารประมู ล จ! า งด! ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จาหน!าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองว#า “เอกสาร
ประมูลจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2559” ยื่นต#อคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ระหว#างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น.
ณ ศูนยรวมขอมูลข#าวสารการซื้อการจางขององคการบริหารส#วนตําบลระดับอําเภอระโนด หองสํานักงาน
ทองถิ่นอําเภอ ชั้น 2 ที่ว#าการอําเภอระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เมื่ อ พ! น กํ าหนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ! างด! ว ยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กสแล! ว จะไมรั บ เอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!ประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปEนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผู!มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผู!ประสงคจะเสนอราคากับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามข!อ ๑.7 (๑)
ณ วันประกาศประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พร!อมทั้งตรวจสอบข!อเสนอตามข!อ ๓.๒ และแจ!งผู!
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวา ผู!ประสงคจะเสนอราคารับทราบแล!ว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด!วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปEนธรรมตามข!อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปEนผู!มีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลระวะ จะพิจารณาลงโทษผู!
ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปEนผู!ทิ้งงาน
/ ผู!ประสงคจะเสนอราคา…

-4ผู!ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องต!น เพราะเหตุเปEนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผู!มีผลประโยชนรวมกันระหวางผู!ประสงคจะ
เสนอราคากับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปEนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดั ง กลาวตอผู! ว าราชการจั ง หวั ด ภายใน ๓ วั น นั บ แตวั น ที่ ได! รั บ แจ! ง จากคณะกรรมการดํ าเนิ น การประมู ล
การวินิจฉัยอุทธรณของผู!วาราชการจังหวัดให!ถือเปEนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนิ น การประมู ล วา กระบวนการเสนอราคาจ! างด! ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ประสบข!อขัดข!อง จนไมอาจดําเนินการตอไปให!แล!วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว! คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให!ผู!แทนผู!มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสาร
กับบุคคลอื่น และเมื่อแก!ไขข!อขัดข!องแล!ว จะให!ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่ค!างอยู
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต!องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว!นแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแล!วเสร็จ
ได!โดยงาย หรือข!อขัดข!องไมอาจแก!ไขได! ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต!นกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจ!งให!ผู!มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล สงวนสิ ทธิ์ ในการตั ดสิ นใจดํ าเนิ นการใดๆ ระหวางการประมู ลฯ
เพื่อให!การประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผู!ประสงคจะเสนอราคาที่ได!รับการคัดเลือกให!เปEนผู!มีสิทธิเสนอราคาจะต!องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู!เสนอราคาจะต!องเข!ารับการอบรมวิธีการประมูลด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ!งให!ทราบภายหลัง โดยผู!เสนอราคาจะได!รับเลขประจําตัว
(User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผู!เสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และข!อเสนอทางด!านเทคนิคแล!ว
(๒) ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว!ในหนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ! างด!ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ได!ยื่นมาพร!อมกับซองข!อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่ ม ต! น ของการประมู ล จ! า งด! ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะต! อ งเริ่ ม ต! น ที่
2,457,500.00บาท (สองลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
(๔) ราคาที่ เ สนอจะต! อ งเปE น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล คาเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ! า มี ) รวม
คาใช!จายทั้งปวงไว!ด!วยแล!ว
(๕) ผู!มีสิทธิเสนอราคาต!อง LOG IN เข!าสูระบบ
(๖) ผู!มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล!ว จะต!องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
ประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสจะต!องต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูล และจะต!องเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมน!อยกวาครั้งละ 4,๐๐๐.00 บาท จากราคาเริ่มต!นในการประมูล และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆไป ต!องเสนอลดราคาครั้งละไมน!อยกวา 4,๐๐๐.00 บาท จากราคาครั้งสุดท!ายที่เสนอลดแล!ว
(๗) ห!ามผู!มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล เสร็จสิ้นแล!ว จะต!องยืนยัน
ราคาตอผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะต!องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู! มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได! รั บคั ดเลื อกให! เปE นผู! ชนะราคา ต! องรั บผิ ดชอบคาใช! จ าย
ในการให! บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เล็ กทรอนิ กส และคาใช! จ ายในการเดิ น ทางของผู! ใ ห! บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจ!งให!ทราบในวันเสนอราคา
/ ๕.

หลักประกันซอง…

-5๕. หลักประกันซอง
ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องวางหลักประกันซองพร!อมกับการยื่นซองข!อเสนอด!านเทคนิค
อัตราร!อยละ 5 (5%) จํานวน 122,875.00บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร!อยเจ็ดสิบห!าบาทถ!วน)
โดยหลักประกันซองจะต!องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองข!อเสนอทางด!านเทคนิคครอบคลุม ไป
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให!ใช!อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให!แกองคการบริหารสวนตําบลระวะ โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข!อเสนอทางด!านเทคนิคหรือกอนหน!านั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ข!อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนั งสือค้ําประกันของบริษัทเงิ นทุน หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพย ที่ ได! รับอนุญาตให!
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่ ง ได! แ จ! งเวี ย นชื่ อ ให! ส วนราชการตางๆทราบแล! ว โดยอนุ โ ลมให! ใ ช! ต ามแบบหนั ง สื อค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ข!อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข!อนี้ องคการบริหารสวนตําบลระวะ จะคืนให!ผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผู!ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได!พิจารณาในเบื้องต!นเรียบร!อยแล!ว เว!นแตผู!มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว!ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให!ตอเมื่อได!ทําสัญญาหรือข!อตกลง หรือเมื่อผู!มีสิทธิเสนอราคาได!พ!นจากข!อ
ผูกพันแล!ว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนให!โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมู ลจ!างด! วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตํ าบลระวะ จะ
พิจารณาตัดสินด!วยราคารวม
๖.๒ หากผู! ป ระสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบั ติไมถู กต!องตามข! อ ๒ หรื อยื่ นหลั กฐาน
การเสนอราคาไมถูกต!อง หรือไมครบถ!วนตามข!อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกต!องตามข!อ ๔ แล!ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาข!อเสนอของผู!ประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เว!นแตเปEนข!อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน!อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ!าง
ด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปEนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลระวะเทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลระวะ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู!ประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู!ประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู!รับเอกสารประมูลจ!างด!วย
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลระวะ
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจ!างด!วยระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปEนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให!เกิดการได!เปรียบเสียเปรียบระหวางผู!ประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประมู ล จ! า งด! ว ยระบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สหรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลระวะ มีสิทธิให!ผู!ประสงคจะเสนอราคา
/ ชี้แจงข!อเท็จจริง…

-6ชี้แจงข!อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข!อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข!องกับผู!ประสงคจะเสนอราคาได! องคการบริหารสวน
ตําบลระวะ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกต!อง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลระวะ ทรงไว!ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได! และอาจพิจารณาเลือกจ!าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจ!างเลยก็ได! สุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปEนสําคัญ และให!ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลระวะเปEน
เด็ดขาด ผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร!องคาเสียหายใดๆ มิได! รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบลระวะจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู!มีสิทธิเสนอราคาเปEน
ผู!ทิ้งงาน ไมวาจะเปEนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่ได!รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได!วา การเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จหรือใช!ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปEนต!น
ในกรณี ที่ผู!มีสิ ทธิ เ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได!ว าไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได! คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลระวะ จะให!ผู!มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให!เชื่อได!วาผู!มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ!าง
ด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสให!เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปEนที่รับฟvงได! องคการบริหารสวนตําบลรวะ มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผู!มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข!อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสวาผู!
ประสงคจะเสนอราคาที่ได!รับการคัดเลือกเปEนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู!มีสิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเปEนผู!มีผลประโยชนรวมกันระหวางผู!มีสิทธิเสนอราคากับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปEนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปEนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปEนธรรม ตามข!อ ๑.7 องคการบริหารสวนตําบลระวะ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู!มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลระวะ จะพิจารณาลงโทษผู!มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปEนผู!ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผู!ชนะการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส (ผู!รับจ!าง) จะต!องทําสัญญาจ!างตามแบบ
สัญญา ดังระบุในข!อ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลระวะ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได!รับแจ!ง และจะต!อง
วางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเทากับร!อยละ 5 ของราคาคาจ!างที่ประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส
ได! ให!องคการบริหารสวนตําบลระวะ ยึดถือไว!ในขณะทําสัญญา โดยใช!หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให!แกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหน!านั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนั งสื อค้ํ าประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกั น ดั งระบุ ใ น
ข!อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ยที่ ไ ด! รั บ อนุ ญ าตให!
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่ ง ได! แ จ! ง ชื่ อเวี ย นให! ส วนราชการตางๆ ทราบแล! ว โดยอนุ โ ลมให! ใ ช! ต ามแบบหนั ง สื อค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ข!อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให! โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพ!นจากข!อผูกพัน
ตามสัญญาจ!างแล!ว
/ ๘. ค#าจางและการจ#ายเงิน…

-7๘. ค#าจางและการจ#ายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เปEนราคาเหมารวม)
ผู! ว าจ! า งตกลงจายและผู! รั บ จ! า งตกลงรั บ เงิ น คาจ! า ง จํ า นวนเงิ น ..........-............บาท
(.........................................-.........................................) ซึ่งได!รวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน................-.................บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น
องคการบริหารสวนตําบลระวะจะจายเงินคาจ!าง โดยแบงออกเปEน...2....งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปEน จํ านวนเงิ นในอั ต ราร! อยละ.........20..........ของคาจ!าง เมื่ อผู! รั บจ! างได!
ปฏิบัติงาน....ปรับพื้นที่ดินเดิม ลงดินรองพื้นพร!อมเกลี่ยบดอัด งานทรายหยาบรองพื้น พร!อมเทคอนกรีตพื้นสนาม
ขนาดกว!าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร พร!อมป1ายประชาสัมพันธโครงการชนิดชั่วคราวระหวางกอสร!าง จํานวน 1
ป1าย...ให!แล!วเสร็จภายใน............45...............วัน
งวดสุดทาย เปEนจํานวนเงินในอัตราร!อยละ........80...........ของคาจ!าง เมื่อผู!รับจ!างได!
ปฏิบัติงานทั้งหมดให!แล!วเสร็จเรียบร!อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสร!างให!สะอาดเรียบร!อยตามสัญญา
๙. อัตราค#าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ!างข!อ ๑5 จะกําหนดในอัตราร!อยละ 0.10 ของคาจ!างตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร#อง
ผู!ชนะการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได!ทําข!อตกลงเปEนหนังสือหรือทําสัญญาจ!าง
ตามแบบดั งระบุ ในข! อ ๑.๕ แล!ว แตกรณี จะต!องรั บประกั นความชํารุด บกพรองของงานจ! างที่เ กิด ขึ้ นภายใน
ระยะเวลาไม#นอยกว#า...๒....ปT นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลระวะได!รับมอบงาน โดยผู!รับจ!างต!องรีบ
จัดการซอมแซมแก!ไขให!ใช!การได!ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได!รับแจ!งความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
**
๑1.๑ เงินคาจ!างสําหรับงานจ!างครั้งนี้ ได!มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปTงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ค#าก#อสรางลานกีฬา “การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปXน
หนังสือได ต#อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช และ
กรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเท#านั้น”
การลงนามในสัญญาจะกระทําได!ตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลระวะ ได!รับอนุมัติเงินคา
กอสร!างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปwงบประมาณพ.ศ. 2559 คากอสร!างลานกีฬา จากกรมสงเสริมการ
ปกครองท!องถิ่นและได!รับใบโอนจัดสรรงบประมาณ ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล!วเทานั้น
ราคากลางของงานกอสร! า งโครงการกอสร! า งสนามฟุ ต ซอล ขนาดกว! า ง 22 เมตร กว! า ง
42 เมตร หมูที่ 4 บ!านหั วระวะ ตําบลระวะ อํ าเภอระโนด จังหวั ดสงขลา ในการประมู ลจ! างด!ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปXนเงินทั้งสิ้น 2,457,500.00บาท (สองลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
๑1.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลระวะ ได!คัดเลือกผู!มีสิทธิเสนอราคารายใด ให!เปEนผู!รับจ!าง
และได!ตกลงจ!างตามการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสแล!ว ถ!าผู!รับจ!างจะต!องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจ! างดั งกลาวเข! ามาจากตางประเทศ และของนั้ น ต!องนํ าเข!ามาโดยทางเรือในเส!น ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ น อยู
และสามารถให!บริการรับขนได!ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู!มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปEน
ผู!รับจ!างจะต!องปฏิบัติตามกฎหมายวาด!วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ!งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข!ามาจากตางประเทศ ตอองคการบริหารสวนตําบล
ภายใน ๗ วั น นั บ ตั้ งแตวั น ที่ ผู! รั บ จ! างสั่ ง หรื อซื้ อขายของจากตางประเทศ เว! น แตเปE น ของที่ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว!นให!บรรทุกโดยเรืออื่นได!
/ (๒) จัดการให!สิ่งของ...

-8(๒) จั ด การให! สิ่ ง ของดั ง กลาวบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ชนเดี ย วกั บ เรื อ ไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว!นแตจะได!รับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเจ!าทาให!บรรทุกสิ่งของ
นั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ชเรื อ ไทย ซึ่ ง จะต! อ งได! รั บ อนุ ญ าตเชนนั้ น กอนบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เปE น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว!นให!บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ มปฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู! รั บ จ! า งจะต! อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายวาด! ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู!ป ระสงคจะเสนอราคาซึ่ งได! ยื่ นเอกสารประกวดราคาด!ว ยวิธี การทางอิ เ ล็กทรอนิ กส ตอ
องคการบริหารสวนตําบลแล!วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได! และเมื่อได!รับการคัดเลือกให!เปEนผู!มี
สิทธิเสนอราคาแล!วต!องเข!ารวมเสนอราคาด!วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข!อ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลระวะ จะริบหลักประกันซองจํานวนร!อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร!องให!ชดใช!ความเสียหายอื่น (ถ!ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให!เปEนผู!ทิ้งงานได!
หากมีพฤติกรรมเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
๑1.๔ ผู!มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลระวะ ได!คัดเลือกแล!ว ไมไปทําสัญญาหรือ
ข!อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว!ในข!อ ๗ องคการบริหารสวนตําบลระวะ จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร!องจากผู!ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร!องให!ชดใช!ความเสียหายอื่น
(ถ!ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให!เปEนผู!ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๕ องคการบริหารสวนตําบลระวะ สงวนสิทธิ์ที่จะแก!ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข!อกําหนดในแบบ
สัญญา ให!เปEนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ!ามี)
**
12. มาตรฐานฝTมือช#าง
องคการบริหารสวนตําบลระวะได!คัดเลือกผู!มีสิทธิเสนอราคารายใดให!เปEนผู!รับจ!างและได!ตกลงจ!าง
กอสร!างตามประกาศนี้แล! วผู!มีสิทธิเสนอราคาจะต!องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร!างดั งกลาวผู!เสนอราคา
จะต!องมีและใช!ผู!ผานการทดสอบมาตรฐานฝwมือชางจาก สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรองหรือผู!มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให!เข!ารับ
ราชการได!หรือผู!มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให!เข!า
รับราชการได! ในอัตราไมต่ํากวาร!อยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางน!อย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
1. สาขาชางโยธา
2. สาขากอสร!าง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร!าง ผู!รับจ!างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได!
กําหนดไว!โดยเครงครัด
ละออ คงจินดามุนี
(นางละออ คงจินดามุนี)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
องคการบริหารส#วนตําบลระวะ
18 พฤศจิกายน 2558

