
 
 
 
 
   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา 

หมู่ที่  9  ต าบลบางสะพาน 
   ด้วยวิธกีารทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

**************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความ
ประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกหนองผักบุ้ง – 
สนามกีฬา หมู่ที่  9  ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางสะพาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  5,172,400.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพัน
สีร้อยบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมี

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000.-  บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน- )     
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
บางสะพาน  ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

6.  นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 น. ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดยก าหนดให้ไปพบกับ  นายเกรียงศักดิ์  
ศรีจันทร์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน  

          /การดูสถานที่ก่อสร้าง………. 
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 การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางสะพาน จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบสถานที่ตลอดจน
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิด และ/หรือจะยก
เป็นข้ออ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพานในภายหลังไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ในวันที่  8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา          
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่า
การอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   และก าหนดเสนอราคาในวันที่ 3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ตั้งแต่  
09.30 น.ถึงเวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และก าหนดให้บริษัท นิวตรอน  การประมูล จ ากัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E001/2560
ในราคาชุดละ  5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ในวันที่  
22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวันที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. 
ดูรายระเอียดได้ที่เวปไซต์ www.dla.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือ www.bangsdphan.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 -699- 281  หรือ 032 – 699 – 358   ต่อ  104 ในวันและเวลาราชการ 
                   ในการขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วนอย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีผู้มีอ านาจด าเนินการเอง 
1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจ 
1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) 

2. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาท าการแทน 
2.1 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ ระบุความประสงค์และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) 

                                 
    ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

        
 
         

                          (นายสุโย   ปลอดภัย) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.bangsdphan.go.th/


เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E001/2560 
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา หมู่ที่  9  

ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
ลงวันที่  22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

******************************* 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา หมู่ที่  9  ต าบลบางสะพาน  อ าเภอ
บางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,500  ตร.ม.  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสะพาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ราคา
กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  5,172,400.- บาท   (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  
   ๑.๑  แบบรูป และรายการละเอียด      
     ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  แบบใบแจ้งประมาณงานและราคา 

  ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 

     ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 
           ๑.7  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.8  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (ตามข้อ 3.1) 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ (ตามข้อ 3.2) 
  1.9  ..............................ฯลฯ........................................... 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

        ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

        ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 
/๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา…………. 
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๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (1)         

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

       ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000-บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-)  
ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

                ๒.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 

                - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะนิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(๓) ในกรณีผู้ประสงค์………….. 
 



- 3 – 
 

       (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
       (๔) เอกสารอื่น ๆ  
    (4.1)  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 
    (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
    (4.3)  หนังสือมอบอ านาจ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8(๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เสนอราคาได้ลง

นามแล้วตามแบบในข้อ 1.4  
         (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นท าการแทน 
         (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
            (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น) 
        (5)  บัญชีรายชื่อการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งประมาณงาน) 
        (6)  แนบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                   (7)  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ 
       (8)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๒) 

๔. การเสนอราคา  
        ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทิ้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดรายการเป็นตัวพิมพ์และ
หรือตัวเขียนให้ชัดเจน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่งด้วย 
     ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30วัน (สามสิบวัน) นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

๔.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน     
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

/๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอ…….. 
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๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   สายแยกหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา หมู่ที่  9  ต าบลบางสะพานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดย
ระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาจ้าง ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ 
เลขที่  E001/2560”  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาตามโครงการ  ในวันที่ 8    เดือนกันยายน     
พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่า
การอ าเภอบางสะพานน้อย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
   เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.7 (๑)      
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลชื่นชม จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
ให้ถือเป็นที่สุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประกวดราคาจ้างจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน 
เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้น
ทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

/๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอ………. 
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   ๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
    (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3.) ราคาเริ่มต้นของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
5,172,400  บาท   

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2  (10,000.- บาท)  จากราคา
เริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
    (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                      (9) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่   3  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ถึง 10.00 น. ทั้งนีจ้ะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) 
ให้ทราบต่อไป 
    
๕. หลักประกันซอง 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอด้านเทคนิค จ านวน 
258,620.-บาท (สองแสนห้าม่ืนแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละห้าของวงเงินที่จัดหา (5%) โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

  ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

/๕.๕ พันธบัตร…….. 
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   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน    
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น เว้นแต่ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชม เท่านั้น 
   ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชม 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น    

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางสะพานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชื่นชม เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

/ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ……. 
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   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางสะพาน มีสิทธิจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน มีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   
๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน         

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน จะจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียว  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินใน
อัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 120 วัน เรียบร้อยตามสัญญา  

 
/9.อัตราค่าปรับ……….. 
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๙. อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10% ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี  -   เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
 
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
   ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มา   จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    พ.ศ.
๒๕60 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกหนองผักบุ้ง –  
สนามกีฬา หมู่ที่  9  ต าบลบางสะพานในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  
5,172,400บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
   ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รั บจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
       (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสะพาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชมให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
       (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หาก
มีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

/11.4 ผู้มีสิทธิเสนอ... 
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  ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพานจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 

    เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อส ร้างดังกล่าว ผู้มี
สิทธิเสนอรคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑  ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

   ๑2.1  ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
    ๑2.๒  ช่างไฟฟ้า 
    12.3  …………………..ฯลฯ....................................... 
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
          
         (นายสุโย   ปลอดภัย) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ  
            ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา               

             ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

              การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้ายจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนด
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน  2549 และ
ก าหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่ 1 เมษายน  
2549 จนถึงวันที่ 20 เมษายน  2549 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2549 
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม  2549 (รวม 30 วัน)  ดังดั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน  2549 จนถึงวันที่ 20  พฤษภาคม 2549  

    การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum  Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วย
นับเพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ  155,657,000.- บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 311,314.- บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.- บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  
๔๔,๕๖๗,๕๐๐.- บาท  ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕.- บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า  
(Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐.- บาท  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐.- บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘.-  บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า  (Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  ทั้งนี้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้  เช่นกรณี
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.-บาท  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาได้ครั้งละมากกว่า  300,000.- บาท ได้  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่
ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอ
ราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วยเห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการ
เสนอราคารวมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

 
                              
 
 
 
 
 
  
 
 
 




