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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้ 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดดังนี ้
 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว 25.00 เมตร บริเวณท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  บ้านปลายคลอง  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  แยกเป็นป้ายขณะดําเนินงาน  
จํานวน 1 ป้าย และป้ายถาวร  จํานวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้กําหนด  งบประมาณท้ังสิ้น  2,742,000.00  บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี ้
 ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ี ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ี ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน และ/หรือต้อง ไ ม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ ร่ วม กันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่ เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
 4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้   
 ๖.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,371,000.00 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เชื่อถือ 
 7.  ราคากลางของงานก่อสร้าง 2,742,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
 
 
 

/ตารางแสดง...... 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรัยรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ   
 9.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ
กรมบัญชีกลาง  ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 10.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี  2๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึง 
10.30  น.  ณ บริเวณก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลาย
คลอง  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกําหนดรับฟังคําชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 2๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557  เวลา 10.30  น. เป็นต้นไป 
 หากไม่มีผู้มาดูสถานท่ีในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานท่ีก่อสร้าง
แล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ไม่ได ้

 กําหนดยื่นซองประมูล ในวันท่ี ๖ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  ระหว่างเวลา  10.00  น.  ถึง
10.30  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้อง
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน)ี  ชั้น 3  ท่ีว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี 

/ผู้สนใจ....... 

1. ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บริเวณท่ีทําการ อบต.บางใบไม้  
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้    
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  2,742,000.00               บาท  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  
         จํานวน  1  หลัง  
4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี  11  กันยายน  2557      เป็นเงิน  2,742,000.00  บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
    5.1  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
    5.2  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
    5.3  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ.เมืองฯ  
           จ.สุราษฎร์ธาน ี
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
    6.1  นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน ์  ปลัด อบต.บางใบไม้ ประธานกรรมการ 
    6.2  นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา ผู้อํานายการกองช่าง กรรมการ 
    6.3  นายหาญณรงค์  จันทร์แจ่มใส    นายช่างโยธา  กรรมการ 
    6.4  นางสาวเบญจมาศ นาคแก้ว ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 
    6.5  นางประคอง  อุ่นเรือน  ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ   
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  10,000.00  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
ได้ท่ี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  ๒๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2557  ถึง
วันที่  2๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.bangbaimai.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7729-2916  ต่อ  102   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
       
 
      (นายจําลอง  เมืองราช)   
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์เลขท่ี  E1/2558 
การจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้ 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ลงวันท่ี ๒๐ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
--------------------------------------------------------- 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์
จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  บริเวณ
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  บ้านปลายคลอง  หมู่ท่ี  3  ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  แยกเป็นป้ายขณะ
ดําเนินงาน  จํานวน  1  ป้าย  และป้ายถาวร  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,742,000.00 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสี่
หม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ณ  บริเวณท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ บ้านปลายคลอง  หมู่ท่ี  3  
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้

 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  1.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๖  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง      
   (๒)  หลักประกันสัญญา 
   (๓)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
   (๔)  หลักประกันผลงาน 
  ๑.๗  สูตรการปรับราคา 
  ๑.๘  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
    ...............................................ฯลฯ............................................... 
 

  /2.  คุณสมบัต.ิ......... 
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 ๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ี ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
  ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน และ/หรือต้อง ไ ม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ ร่ วม กันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่ เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
  ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  2.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
  2.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,175,000.00  บาท และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล เชื่อถือ 
  2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรัยรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ   
  2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง  ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติ
บุคคลให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
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   (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ี
ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  สําเนาทะเบียนพาณิชย,์  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,  สําเนาทะเบียนบ้าน,  
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม,  หนังสือมอบอํานาจ  เป็นต้น   
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
  ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   (๑ )   หนั งสือแสดง เงื่ อนไขการซื้ อและการจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
   (๓)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (๕)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
   (๖)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
   (๗)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 

 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง   
ด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ท้ังนี้  ราคาท่ีรวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้
แล้ว   
  ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  210  วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ 
ราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
  ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน  150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้เริ่มทํางาน 

/4.5  ก่อนยื่นเอกสาร..... 
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  ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างท้ังหมด 
เสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๔ .๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส ์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง 
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  E๑/255๘” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล 
ตามโครงการ ในวันท่ี  ๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. ถึงเวลา 10.30  น.          
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน)ี  ช้ัน 3  ท่ีว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
   เ ม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรอืผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา 
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ 
ระหว่างการประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว (User 
ID) และรหัสผ่าน (Password) เม่ือผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

/(2)  ปฏิบัติตาม........ 
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   (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น        
ท่ี  2,๗๔๒,000.00  บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสีห่ม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
   (4)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   ( ๖ )  ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาท่ี  LOG IN แล้ ว จะต้ องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา 
ท่ีเสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ
ลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,000.00  บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดท้าย   ท่ีเสนอ
ลดแล้ว 
   (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (๘)  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

 ๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน 1๓7,๑00.00  บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ 
  ๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ียื่น
ซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย  
ท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 

/6. หลักเกณฑ์........... 
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 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย  ราคารวม   
  ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไม่ ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้ างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส ์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล เท่านั้น 
  ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี ้
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรอืไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕  องค์การบริหารส่วนตําบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ  ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทํา
การโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
   ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวาง    

/การแข่งขัน........ 
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การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

 ๗.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ รับจ้าง ) จะต้องทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างท่ีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
  ๗.๑  เงินสด 
  ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ี
ทําสญัญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
  ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้ จะคืนให้  โดยไม่ มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับ ถัดจากวัน ท่ี คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงินเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  100 ของค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน  
150  วัน  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้   
  ๘.1   องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี ้
 งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  4๗.๓๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)  งานโครงสร้าง  งานพ้ืน.  งานหลังคา,  งานระบบ
สุขาภิบาล  ให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน 
 งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓4.๒๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้ งานพ้ืน งานผิวพ้ืน งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานผิวผนัง งานอ่ืนๆ งานระบบสุขาภิบาล ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  60  วัน 
 งวดท่ี ๓ งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๘.5๐  ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา คือ งานไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์ งานสี งาน
ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จํานวน ๑ ป้าย งานทําความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 

 ๙.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

/๑๐.  การรับประกัน....... 
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 ๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี     -    เดือน นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 
 ๑1.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑1.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
   ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น 2,๗๔๒,000.00  บาท (สองล้านเจ็ดแสนสีห่ม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
  11.๒  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ 
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
  11.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิ เสนอราคาแล้ วต้อง เ ข้ าร่ วม เสนอราคาด้ วยวิ ธี การทาง อิ เล็ กทรอนิ กส์ตามเงื่ อนไข ท่ี กํ าหนด 
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 
๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้  ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   
 

/12. การปรับราคา...... 
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1๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณี 
ท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
      -       
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๗ 

 13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ใน
อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
  13.1  วิศวกร 

 14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
       
                   วันท่ี  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
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หมายเหต ุ   

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ี  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ตามข้อ  2.6 – 2.8  เป็นไปตามแนวทางท่ี  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด 

 การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันต่ําแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอ
ลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่ําสูงกว่า 
ราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได ้
 
 
 
 


