
 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย์ 

เร่ือง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึน้เขารามโรม(ตอนที ่๒) หมู่ที ่๓ ต าบลร่อนพบูิลย์ ด้วยวิธีการทาง

อเิล็กทรอนิกส์ 

  

          องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ มีความประสงคจ์ะ  ประกวดราคาจา้งปรับปรุงถนน คสล.สายข้ึนเขาราม
โรม(ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๓ ต  าบลร่อนพิบูลย ์ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน  ๓,๓๐๘,๙๐๐.๐๐  บาท (สามลา้นสามแสนแปดพนัเกา้ร้อย
บาทถว้น)  

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี  

                   ๑.  เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว  ซ่ึงมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไมน่้อยกวา่  ๑,๖๕๔ ,๔๕๐.๐๐  บาท  

                   ๒. ไมเ่ป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  

                   ๓. ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  

                   ๔. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  

                   ๕. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ณ วนัท่ีประกาศประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี  

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถู่กตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั  

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์( e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง ท่ี
เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มลูจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

                   ๘. คูส่ญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืน
บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้  
                 ๙.  การจดัซ้ือจดัจา้งในคร้ังน้ี  จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือไดต่้อเม่ือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  มีผลใช้ังคบั  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ร่อนพิบูลย ์ สามารถยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งได้  

 

 



 

 

 

          ก าหนดยืน่ซองเอกสาร ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ในวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น. ณ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ส านักงาน
ทอ้งถ่ินอ าเภอร่อนพิบูลย)์  และก าหนดเสนอราคาในวนัท่ี   ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสาร ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ในราคาชุด
ละ ๒,๐๐๐  บาท (สองพนับาทถว้น)ไดท่ี้  ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ในวนัท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ี้
เวบ็ไซต์  www.roonpiboon.com หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  ๐๗๕๔๔๙๓๔๕  ในวนัและเวลาราชการ 

  
  

                                     ประกาศ ณ วนัท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

  

 

(นายวิฑูรย ์หม่อมปลดั) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึน้เขารามโรม(ตอนที ่๒) หมู่ที ่๓ ต าบลร่อนพบูิลย์ ด้วยวิธีการทาง

อเิล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย์ 

ลงวันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
...................................................... 

                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  "องคก์ารบริหารส่วนต าบล"  มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจา้งปรับปรุงถนน คสล.สายข้ึนเขารามโรม(ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๓ ต  าบลร่อนพิบูลย ์ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  ณ หมูท่ี่ ๓ ต  าบลร่อนพิบูลย์  โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร  ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์   
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง 
                         ๑.๖ แบบหนังสือค ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินคา่จา้งล่วงหน้า 
                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 
                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
                         ๑.๘ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                         ๑.๑๐ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantit ies) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มลูไดเ้ท่าเทียมกนัและเพ่ือให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
 



๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ี ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
                 ๒.๒  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้  หรือไมเ่ป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้ง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน  และ/
หรือตอ้งไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตาม
ขอ้ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
                 ๒.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี  ประกวด
ราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไมน่้อยกวา่  ๑,๖๕๔,๔๕๐.๐๐  บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถู่กตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์( e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มลูจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๙ คูส่ญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมลูคา่ไมเ่กินสาม
หม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น  ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี  ๑ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 



                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน  (ถา้มี)  ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้ยืน่
ส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย  กใ็ห้ยืน่ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่เอกสาร
ตามท่ีระบุไวใ้น  (๑) 
                         (๔) หลกัฐานการลงทะเบียนผูค้า้ภาครัฐ  
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้  ๑.๙  (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยตอ้งลงนาม  พร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
                         (๒) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้  ๕ 
                         (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง   
                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 
                         (๖) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้  ๑.๙  (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาร ประกวดราคาจา้ง  ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี  โดยไมมี่
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
ให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้น 
                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไมน่้อยกวา่  ๙๐ วนั นับแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย  โดย
ภายในก าหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะ
ถอนการเสนอราคามิได ้
                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสญัญาท่ีจะจา้งให้แลว้เสร็จไม่
เกิน ๑๒๐  วนั  นับถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เร่ิม
ท างาน 
                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสญัญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่
ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 



                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร  ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งปรับปรุงถนน คสล.สายข้ึนเขารามโรม(ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๓ ต  าบล
ร่อนพิบูลย ์ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยระบุไวท่ี้หน้าซองวา่  "เอกสารประกวดราคา  ตามเอกสารประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๕๘"  ยืน่ต่อคณะกรรมการ  ประกวดราคา  ในวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น. ณ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ส านักงานทอ้งถ่ิน
อ าเภอร่อนพิบูลย)์  
                      เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไมรั่บเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเดด็ขาด 
                      คณะกรรมการ  ประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ตามขอ้  ๑.๘ (๑) ณ วนั
ประกาศ ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม  ขอ้ ๓.๒  และแจง้
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใด
ท่ีมีหลกัฐานวา่  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  วา่  มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  ๑.๘  (๒) คณะกรรมการฯ  จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไมผ่า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  หรือ
เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาท่ีไมผ่า่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ
ภายใน ๓ วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ ประกวดราคา  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ี
จดัหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา  วา่  กระบวนการเสนอราคา จา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไมอ่าจด าเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไวค้ณะกรรมการ
ประกวดราคา  จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคล
อ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการ
เสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา  แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั
เดียวกนั  เวน้แต่คณะกรรมการ ประกวดราคา  เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไมแ่ลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย  หรือขอ้ขดัขอ้ง
ไมอ่าจแกไ้ขได้  ประธานคณะกรรมการ ประกวดราคา  จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวนั  เวลาและ
สถานท่ี เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา  สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจด าเนินการใด  ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา  ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 



                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  จะตอ้งเร่ิมตน้
ท่ี ๓,๓๐๘,๙๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี)  รวมคา่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีก าหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาสูงสุดในการ ประกวดราคา  ฯ และจะตอ้งเสนอลด
ราคาขั้นต ่า ( Minimum Bid)  ไมน่้อยกวา่คร้ังละ  ๖,๐๐๐.๐๐  บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไมน่้อยกวา่  ๖,๐๐๐.๐๐  บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
                      (๗) ห้ามผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประกวดราคา  ฯ เสร็จส้ินแลว้  จะตอ้ง
ยนืยนัราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ทั้งน้ีจะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา  ในวนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี  จะแจง้นัดหมายตามแบบแจง้วนั  เวลา  และสถานท่ีเสนอราคา  (บก  005) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลักประกนัซอง  
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค
จ านวน  ๑๖๕,๔๔๕.๐๐  บาท  (หน่ึงแสนหกหม่ืนห้าพนัส่ีร้อยส่ีสิบห้าบาทถว้น ) 
                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนั  ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา  โดยหลกัประกนัให้ใช้อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้น
เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไมเ่กิน  ๓ วนัท าการของทางราชการ 
                 ๕.๓  หนังสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖  (๑) 
                 ๕.๔  หนังสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้
เวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 



                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้  ้าประกนั
ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัท่ีไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้ง
เสนอราคาต ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือไดท้  าสญัญาหรือขอ้ตกลง  หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไมว่า่กรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ตดัสินดว้ย  ราคารวม  
                 ๖.๒  หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไมถู่กตอ้งตามขอ้  ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามขอ้  ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไมถู่กตอ้งตาม
ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการ ประกวดราคา จะไมรั่บพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็น
ขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 
                 ๖.๓ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิไมพิ่จารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  โดยไมมี่การผอ่น
ผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไมป่รากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท า
สญัญา  คณะกรรมการ  ประกวดราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาหรือไมท่  าสญัญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
                 ๖.๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดกไ็ด้  และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้ถือวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเดด็ขาด  ผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ  มิได้  รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้ง้งาน  ไมว่า่จะเป็นผู ้
มีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไมก่ต็าม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
                      ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสุด  เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจด าเนินงาน
ตามสญัญาได้  คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะให้ผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและ



แสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาของ
ผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการ ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
อ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวาง
การแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  ๑.๘  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าว  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้ง้งาน 
 
๗. การท าสัญญาจ้าง  
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา
ดงัระบุในขอ้ ๑.๕ กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลภายใน  ๗ วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ของราคาคา่จา้งท่ี ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้  ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท  าสญัญาหรือก่อนหน้า
นั้นไมเ่กิน  ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                 ๗.๓  หนังสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖  (๒) 
                 ๗.๔  หนังสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัท่ีคูส่ญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินคา่จา้ง  โดยแบ่งออกเป็น  ๒งวด ดงัน้ี 
                                      งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๔๐ ของคา่จา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  ด าเนิน
โครงการไปแลว้ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ ๔๐  ให้แลว้เสร็จภายใน  ๕๐ วนั 
                                      งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๖๐ ของคา่จา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด
ให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั้งท  าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
๙. อตัราค่าปรับ  
                 คา่ปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้  ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑  ของคา่จา้งตามสญัญาต่อวนั 
 



๑๐. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง  
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสญัญา
จา้งตามแบบดงัระบุในขอ้  ๑.๕ แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมน่้อยกวา่  ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้ง
รีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๓๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
๑๑. การหักเงินประกนัผลงาน  
                 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะหักเงินจ านวนร้อยละ  ๑๐ ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวด
นั้นเพ่ือเป็นประกนัผลงาน  ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหักไวท้ั้งส้ินไมต่  ่ากวา่  ๖ เดือน (ส าหรับสญัญาท่ี
เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของคา่จา้งทั้งหมด  (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
                 ผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืนโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร  ซ่ึง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖ (๔) หรือหนังสือค ้าประกนัของบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้า
ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๖  (๔) มาวางไวต่้อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นหลกัประกนั
แทนกไ็ด ้
                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะคืนเงินประกนัผลงานและ/หรือหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร
ดงักล่าว  ให้แก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 
 
๑๒. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 ๑๒.๑  เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี  ไดม้าจาก  เงิดอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
                 การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินคา่ก่อสร้างจาก  เงิด
อุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  แลว้เท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งปรับปรุงถนน คสล.สายข้ึนเขารามโรม(ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๓ ต  าบล
ร่อนพิบูลย ์ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  ๓,๓๐๘ ,๙๐๐.๐๐  (สามลา้นสามแสนแปดพนัเกา้ร้อยบาทถว้น)   
                 ๑๒.๒  เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง  และไดต้กลง
จา้งตามการ  ประกวดราคาจา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้ง
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                         (๒) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก



ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้ท่า  ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไมป่ฏิบติัตาม  (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                 ๑๒.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสาร ประกวดราคา ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ต่อองคก์าร
บริหารส่วนต าบลฯ  แลว้จะถอนตวัออกจากการ ประกวดราคา ฯ มิได้  และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาแลว้  ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อย
ละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถา้มี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผูทิ้ง้งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๒.๔  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดค้ดัเลือกแลว้  ไมไ่ปท าสญัญาหรือขอ้ตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้อง
จากผูอ้อกหนังสือค ้าประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผูทิ้ง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๒.๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 
 
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง   
                 การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  ๑.๗  จะน ามาใช้ในกรณีท่ีคา่งานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีค  านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
                 สูตรการปรับราคา  (สูตรคา่ K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา  หรือภายในระยะเวลาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดข้ยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุใน
ขอ้ ๑.๗ 
 
๑๔. การปฏบัิติตามกฎหมายและระเบียบ  
                 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้  าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ 
เพ่ือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 



                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ ให้
เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาค ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนับต่อเน่ืองกนั
ในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น ก าหนดวนัยืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ก าหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  และก าหนดยนื
ราคา ๙๐ วนั นับแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนับระยะเวลาค ้าประกนัซองคือ วนัท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  จนถึง
วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  และนับต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  จนถึงวนัท่ี  ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๙  (รวม  ๙๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนับหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  จนถึง
วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙   
                  การเสนอลดราคาขั้นต ่า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุค  านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้น
ต ่าแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หากค านวณ
แลว้มีเศษของหลกัหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไมต่อ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือ
ความชัดเจน และป้องกนัความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวด
ราคาฯ ๑๕๕ ,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑ ,๓๑๔ บาท ให้ก  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า 
(Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔ ,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙ ,๑๓๕ บาท ให้ก  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า ( Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗ ,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕ ,๕๗๘ บาท 
ให้ก  าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า ( Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่คร้ังละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาขั้นต ่าสูงกวา่ราคาขั้นต ่าท่ีก  าหนดได ้เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า ( Minimum Bid) ไมน่้อยกวา่
คร้ังละ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลด
ราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ ส าหรับกรณีการจดัหาพสัดุท่ี
หน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุก าหนดให้เสนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได้  
  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  
  

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 


