
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 47/2557 
การจ้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายไร่ยุบ - หนองยายเอม (ข้างสหกรณ์โคนม) หมู่ที่ 15  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
ลงวันที ่ 4  สิงหาคม  2557 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายไร่ยุบ - หนองยายเอม (ข้างสหกรณ์โคนม) หมู่ที่ 15         
โดยซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง  กว้าง 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังที่ใช้  
ซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมบดอัดเรียบ ตามรูปแบบรายการของ อบต.อ่าวน้อย ก าหนด 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   ราคากลาง 249,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ณ  หมู่ที่ 15 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
      ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด  
     ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์  
      ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
      ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
      ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง  
      ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน  
    (๑) หลักประกันซอง  

(๒) หลักประกันสัญญา  
(๓) หลักประกันการรับเงนิค่าจา้งล่วงหน้า  

    (๔) หลักประกันผลงาน   
      ๑.7 บทนิยาม  
    (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม  
      ๑.8 แบบบัญชีเอกสาร  

   (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑  
 (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒  

      1.9 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชน
ตรวจดูได้) ตามเอกสารก าหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
/เอกสารก าหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5) 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
      ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
      ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่นและ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกา รตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7  

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น  

        ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 124,5๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ  

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิตบิุคคล  

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง  

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล 
หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
   (๕) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทัง้หมด ที่ได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.8 (๑)  

 
/๓.๒ ส่วนที่ ๒………. 
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๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนาม           

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์ จะเสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นท าการแทน  
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี การก าหนด

ผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)  
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  

   (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (๗) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทัง้หมดที่ได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.8 (๒)  

๔. การเสนอราคา  
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันยืนยัน ราคาสุดท้าย    

โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้  

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน 
60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา          
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด เสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 47/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ  
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.0๐ น. ถึงเวลา ๑4.0๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น ๒)   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย   
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.7 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว  

 
 
 
 

/หากปรากฏต่อคณะกรรมการ………. 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัด ขวาง การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร กับบุคคลอื่น และ เมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา ของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสนิใจด าเนนิการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการ  

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ ดังนี้  
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดว้ยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 249,000.-บาท  

   (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว   

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่ก าหนด  

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแลว้ ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ  
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา ที่เสนอในการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคา
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 400.-บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า 400.-บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการให้บริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา  

 
 

/(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคา........... 



-5- 

   (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่  29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป  

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องท าการ
ทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่         
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

๕. หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน  

12,450.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วัน ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เงินสด  
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค้าประกันดงัระบุในข้อ ๑.๖ (๑)  
๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)  

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก ข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสนิ

ด้วย  ราคารวม 
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 

 ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑)ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  (๒)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

/๖.๕ องค์การบริหาร………. 
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   ๖.๕  องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่ จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)    
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   ๘.๑ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ...-....ของค่าจ้าง  
     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
 
 

 
/งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงนิ………. 
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    งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ...-....ของค่าจ้าง  
     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
    งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
   ๑๑.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งครั้งนี้ ได้มาจาก เงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมตัิเงิน  ค่าก่อสรา้งจาก    
เงินสะสม แล้วเท่านั้น 
      ราคากลางของงาน  โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายไร่ยุบ - หนองยายเอม (ข้างสหกรณ์โคนม) 
หมู่ที่ 15 ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) 
   ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
     (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
    (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
    ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
 

 

  /๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคา.......... 



-8- 

    ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบล จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ.....-.......ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน  ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑  ช่างก่อสร้าง 

 ๑๓. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดย
เคร่งครัด 

 
 

                    องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

4  สิงหาคม  ๒๕๕7 
 
 

  (นายพนัธุ์ศักดิ์  ใจใหญ่) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

  
 


