เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2/๒๕๕9
โครงการก#อสรางประปาหมู#บานประเภทผิวดินขนาดใหญ#มาก หมูท# ี่ 7 บานพังตรี
ตามประกาศองคการบริหารส#วนตําบลระวะ
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
--------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลระวะ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหารราชการสวนท!องถิ่น”
มี ค วามประสงคจะประมู ล จ! า งกอสร! า ง โครงการกอสร! า งประปาหมู บ! า นประเภทผิ ว ดิ น ขนาดใหญมาก
หมูที่ 7 บ!านพังตรี ตําบลระวะ อําเภอระโนด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา อบต.ระวะ จ.สงขลา
จํ า นวน 1 แหง งบประมาณ 4,944,500.00บาท (สี่ ล! า นเก! า แสนสี่ ห มื่ น สี่ พั น ห! า ร! อ ยบาทถ! ว น)
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กําหนด พร!อมป>ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวระหวาง
กอสร!าง จํานวน 1 ป>าย และป>ายประชาสัมพันธโครงการเมื่อกอสร!างแล!วเสร็จ จํานวน 1 ป>าย ราคากลาง
ของงานกอสร!างในการประมูลครั้งนี้ รวมเปAนเงินทั้งสิ้น 4,943,000.00บาท (สี่ล!านเก!าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ!วน) งบประมาณที่ได!รับจัดสรร 4,944,500.00บาท (สี่ล!านเก!าแสนสี่หมื่นสี่พันห!าร!อยบาทถ!วน)
ด! ว ยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ณ ที่ ทํ าการองคการบริ ห ารสวนตํ าบลระวะ โดยมี ข! อ แนะนํ า และข! อ กํ าหนด
ดังตอไปนี้
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) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องเปAนผู!มีอาชีพรับจ!างงานที่ประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.๒ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปAนผู!ที่ถูกระบุชื่อไว!ในบัญชีรายชื่อผู!ทิ้งงานของทางราชการ
และได!แจ!งเวียนชื่อแล!ว หรือไมเปAนผู!ที่ได!รับผลของการสั่งให!นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปAนผู!ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.๓ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปAนผู!มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต!องไมเปAนผู!มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปAนผู!กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
ตามข!อ 1.7
2.๔ ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องไมเปAนผู!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!องเปAนนิติบุคคลและมีผลงานกอสร!าง ประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไม#นอยกว#า 2,472,250.00บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองรอยหาสิบบาทถวน) และเปAนผลงานที่เปAนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาด!วยระเบียบบริหารราชการสวนท!องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลระวะเชื่อถือ
2.๗ ผู!ประสงคจะเสนอราคา ต!องไมเปAนผู!ที่ถูกระบุชื่อวาเปAนคูสัญญาที่ไมได!แสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต!องครบถ!วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป>องกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปAนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก!ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2557
2.๘ ผู!เสนอราคาต!องเปAนนิติบุคคลที่ได!ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยข!อมูลจัดซื้อจัดจ!างภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู!ประสงคจะเสนอราคาต!องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปAน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส#วนที่ ๑ อย#างนอยตองมีเอกสารดังต#อไปนี้
(๑) ในกรณีผู!ประสงคจะเสนอราคาเปAนนิติบุคคล
(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 ระสงคจะเสนอราคาเปA น บุ ค คลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใ ชนิ ติ บุ คคล
ให!ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู!นั้น สําเนาข!อตกลงที่แสดงถึงการเข!าเปAนหุ!นสวน (ถ!ามี)สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู!เปAนหุ!นสวน พร!อมทั้งรับรองสําเนาถูกต!อง
(๓) ในกรณีผู!ประสงคจะเสนอราคาเปAนผู!ประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปAนผู!รวมค!า
ให!ยื่นสําเนาสัญญาของการเข!ารวมค!า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู!รวมค!า และในกรณีที่ผู!เข!ารวมค!า
ฝXายใดเปAนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให!ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู!รวมค!าฝXายใดเปAนนิติบุคคลให!
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) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปYดอากรแสตมปZตามกฎหมายในกรณีที่ผู!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 60 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
เสร็จไมเกิน 210 วัน นับถัด จากวันลงนามในสัญญาจ! าง หรือวันที่ได!รั บหนังสื อแจ!งจากองคการบริหาร
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!าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองว#า “เอกสาร
ประมูลจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส เลขที่ 3/2559” ยื่นต#อคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจางตามโครงการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ระหว#างเวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลข#าวสารการซื้อหรือการจางของหน#วยการบริหารราชการส#วน
ทองถิ่นอําเภอระโนด หองสํานักงานทองถิ่นอําเภอระโนด ชั้น 2 ที่ว#าการอําเภอระโนด อําเภอระโนด
จังหวั ด สงขลา เมื่ อพ! น กําหนดเวลายื่ น เอกสารประมู ลจ! างด! ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กสแล!ว จะไมรั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู!ประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปAนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปAนผู!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 กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปAนธรรมตามข!อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปAนผู!มีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลระวะ จะพิจารณาลงโทษผู!
ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปAนผู!ทิ้งงาน
/ ผู!ประสงคจะเสนอราคา…

-4ผู!ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องต!น เพราะเหตุเปAนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผู!ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปAนผู!มีผลประโยชนรวมกันระหวางผู!ประสงคจะ
เสนอราคากับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปAนผู!ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม 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!ถือเปAนที่สุด
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!เปAนผู!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
4,944,500.00บาท (สี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
(๔) ราคาที่ เ สนอจะต! อ งเปA 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) ไม#นอยกว#าครั้งละ 9,๐๐๐.00บาท จากราคาเริ่มต!นในการประมูล และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆไป ต!องเสนอลดราคาครั้งละไมน!อยกวา 9,๐๐๐.00บาท 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! เปA 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
อัตรารอยละ 5 (5%) จํานวน 247,225.00บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน) โดย
หลักประกันซองจะต!องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองข!อเสนอทางด!านเทคนิคครอบคลุม ไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให!ใช!อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให!แกองคการบริหารสวนตําบลระวะ โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
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!นแตเปAนข!อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน!อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ!าง
ด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปAนประโยชนตอ
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
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปAนสาระสําคัญ 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 เพื่อประโยชนของทางราชการเปAนสําคัญ และให!ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลระวะเปAน
เด็ดขาด ผู!ประสงคจะเสนอราคาหรือผู!มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร!องคาเสียหายใดๆ มิได! รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบลระวะจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู!มีสิทธิเสนอราคาเปAน
ผู!ทิ้งงาน ไมวาจะเปAนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่ได!รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได!วา การเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปAนเท็จหรือใช!ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปAนต!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 หากคําชี้แจงไมเปAนที่รับฟoงได! องคการบริหารสวนตําบลรวะ มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผู!มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข!อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกสวาผู!
ประสงคจะเสนอราคาที่ได!รับการคัดเลือกเปAนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู!มีสิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเปAนผู!มีผลประโยชนรวมกันระหวางผู!มีสิทธิเสนอราคากับผู!ให!บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปAนผู!มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามข!อ ๑.7 องคการบริหารสวนตําบลระวะ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู!มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลระวะ จะพิจารณาลงโทษผู!มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปAนผู!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
วางหลักประกันสัญญาเปAนจํานวนเงินเทากับร!อยละ 5 ของราคาคาจ!างที่ประมูลจ!างด!วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส
ได! ให!องคการบริหารสวนตําบลระวะ ยึดถือไว!ในขณะทําสัญญา โดยใช!หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให!แกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
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
(สําหรับสัญญาที่เปAนราคาเหมารวม)
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 โดยแบงออกเปAน...5....งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปAนจํานวนเงิน ในอัตราร!อยละ..........20...........ของคาจ!าง เมื่อผู!รับจ!างได!
ปฏิบัติงาน...งานอาคาร, งานโครงสร!างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค รายละเอียดแนบท!าย พร!อม
ป>ายประชาสัมพันธโครงการชนิดชั่วคราวระหวางกอสร!าง จํานวน 1 ป>าย...ให!แล!วเสร็จภายใน.........50...........วัน
งวดที่ 2 เปAนจํานวนเงินในอัตราร!อยละ..........15...........ของคาจ!าง เมื่อผู!รับจ!างได!
ปฏิบัติงาน...งานอาคาร, งานโครงสร!างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค รายละเอียดแนบท!าย...
ให!แล!วเสร็จภายใน.........85...........วัน
งวดที่ 3 เปAนจํานวนเงินในอัตราร!อยละ..........20...........ของคาจ!าง เมื่อผู!รับจ!างได!
ปฏิบัติงาน...งานอาคาร, งานโครงสร!างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค รายละเอียดแนบท!าย...
ให!แล!วเสร็จภายใน........120........วัน
งวดที่ 4 เปAนจํานวนเงินในอัตราร!อยละ..........20...........ของคาจ!าง เมื่อผู!รับจ!างได!
ปฏิบัติงาน...งานอาคาร, งานโครงสร!างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค รายละเอียดแนบท!าย...
ให!แล!วเสร็จภายใน.........160...........วัน
งวดสุดทาย เปAนจํานวนเงินในอัตราร!อยละ........25...........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!อตกลงเปAนหนังสือหรือทําสัญญาจ!าง
ตามแบบดั งระบุ ในข! อ ๑.๕ แล!ว แตกรณี จะต!องรั บประกั นความชํารุด บกพรองของงานจ! างที่เ กิด ขึ้ นภายใน
ระยะเวลาไม#นอยกว#า...๒....ป[ 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 ประจําป[งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ค#าก#อสรางระบบประปา “การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
เป^นหนังสือได ต#อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป[งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช
และกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเท#านั้น”
การลงนามในสัญญาจะกระทําได!ตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลระวะ ได!รับอนุมัติเงินคา
กอสร!างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปpงบประมาณพ.ศ. 2559 คากอสร!างระบบประปา จากกรมสงเสริม
การปกครองท!องถิ่นและได!รับใบโอนจัดสรรงบประมาณ ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล!วเทานั้น
ราคากลางของงานกอสร! างโครงการกอสร! างประปาหมู บ! านประเภทผิว ดิน ขนาดใหญมาก
หมูที่ 7 บ!านพังตรี ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
เป^นเงินทั้งสิ้น 4,943,000.00บาท (สี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
๑1.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลระวะ ได!คัดเลือกผู!มีสิทธิเสนอราคารายใด ให!เปAนผู!รับจ!าง
และได!ตกลงจ!างตามการประมูลจ!างด!วยระบบอิเล็กทรอนิกสแล!ว ถ!าผู!รับจ!างจะต!องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
/ งานจ!างดังกลาว...
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