
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2559
การจางโครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางบานเหลาหลวง – บานทาสีไคจํานวน 3 ชวง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงบัง

ลงวันที่20 ตุลาคม 2558
---------------------------------------------------------

องคการบริหารสวนตําบลดงบัง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงคจะ
ประมูลจางโครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
สายทางบานเหลาหลวง – บานทาสีไคจํานวน 3 ชวง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

ชวงท่ี ๑ ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,054.50 เมตร หนา 0.05
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,327 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.03 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 11,700 ตารางเมตร

ชวงท่ี 3 ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.03 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด พรอมปายชื่อโครงการ จํานวน 3 ปาย ราคากลางของงาน
กอสรางในการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 8,500,800 บาท (แปด
รอยหาแสนแปดรอยบาทถวน)โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันผลงาน

๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

------------------------ฯลฯ...............................................
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือตองไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.7

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลดงบัง

๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวในสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา4,250,400 บาท
(สี่ลานสองแสนหาหม่ืนสี่รอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลดงบังเชื่อถือ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และใน
กรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.8 (๑)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง

นาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงค

จะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชใน

กรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.8 (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงค
จะเสนอราคาใหชัดเจน

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู มีสิทธิ เสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน30วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล
ดงบังใหเริ่มทํางาน

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

๔.๖ ผูประสงค จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจ างด วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจาง
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ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ีE1 / 2559” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันท่ี10พฤศจิกายน 2558ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา11.30น. ณศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอ) อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.7 (๑)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลดงบังจะ
พิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผู มีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผู ประสงคจะเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
อิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั ่งดังกลาวตอผู ว าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะดําเนินกระบวนการ
เสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั ่งพัก
กระบวนการ เสนอราคา แตต องสิ ้นสุดกระบวนการ เสนอราคาภายในวัน เดียวกัน เว นแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคมใหม โดยจะแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดํา เนินการประมูลสงวนสิทธิ ์ในการตัดสิน ใจดํา เนินการ ใดๆ
ระหวางการประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
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(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลข
ประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอ
ทางดานเทคนิคแลว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(๓) ราคา เ ริ ่มตนของการประมูลจา งดวยระบบอิเ ล ็กทรอนิกสจะตอง
เริ่มตนท่ี8,500,800 บาท (แปดลานหาแสนแปดรอยบาทถวน)

(๔) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG INเขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG INแลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ีเสนอในการ

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ัน
ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท (หนี่งหม่ืนบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการ
ประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืน
บาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(๘) ผู มีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 425,040 (สี่แสนสองหม่ืนหาพันสี่สิบบาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงบัง โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่น

ซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖

(๑)
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงบังจะคืนใหผูประสงคจะเสนอ

ราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอ
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ราคารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคา
ไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑. ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงบังจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม

๖.๒. หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไม ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลดงบังเทานั้น

๖.๓. องคการบริหารสวนตําบลดงบังสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลดงบัง

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืน

๖.๔. ในการตัดสินการประมูลจ างดวยระบบอิ เล็กทรอนิกสหรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลดงบังมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวน
ตําบลดงบังมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

๖.๕. องคการบริหารสวนตําบลดงบัง ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหาร
สวนตําบลดงบังเปนเด็ดขาดผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลดงบังจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษ
ผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลดงบัง จะใหผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวน
ตําบลดงบังมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
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๖.๖. ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.7องคการบริหารสวนตําบลดงบังมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลดงบังจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เปนผูท้ิงงาน

๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผู รับจาง ) จะตองทําสัญญาจาง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลดงบังภายใน 7วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลดงบังยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงบัง โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ี

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

องคการบริหารสวนตําบลดงบังจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน3งวด ดังนี้
งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานชวง

ท่ี 1 ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,054.50 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 6,327 ตารางเมตรใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานชวงท่ี
2ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.03 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา
11,700 ตารางเมตรใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ๑5 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25ของคาจางตามสัญญาตอวัน
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๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป - เดือน นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงบัง
ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงใบอนุมัติเงินประจํางวด
แลวเทานั้น  สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจางได

ราคากลางของงานโครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต สายทางบานเหลาหลวง – บานทาสีไคดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น8,500,800 บาท (แปดลานหาแสนแปดรอยบาทถวน)

๑๑.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลดงบังไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับ
จางและไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมี
เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมี
สิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต
วันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒)จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลดงบังเจาทาให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ ง ไดยื่ น เอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการบริหารสวนตําบลดงบังแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงบังจะริบหลักประกัน
ซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)
รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดงบัง ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบล
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ดงบังจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลดงบังสงวนสิทธิ ์ที ่จะแกไขเพิ่มเติมเงื ่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลดงบัง ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง

และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี
ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑
คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๒.๑ ปวช. ชางกอสรางหรือชางโยธา
๑๒.๒

ฯลฯ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลดงบัง

(นางสาวยุพิน    คุณธรรม)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

วันท่ี 20ตุลาคม 2558

………………………………………………………………………………………………………
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