
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

เรื่อง  ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จ านวน 5โครงการ  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 โครงการ  ราคากลางตั้งไว้ 

2,521,300.00 บาท(สองล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)โดยแยกยื่นแต่ละโครงการ  ตาม

รายละเอียดดังนี ้

            1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร่วมใจ-หนองพันจันทร์ 

หมู่ที่ 1 บริเวณข้างศาลาประชาคม  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบตหนองพันจันทร์ก าหนด 

ราคากลางของงานในการสอบราคาครัง้นี้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

          2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนงนุช หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

124 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบตหนองพันจันทร์ก าหนด ราคากลางของงานในการสอบ

ราคาครัง้นี้ 300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

          3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางสมใจ หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบตหนองพันจันทร์ก าหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี ้

300,000 บาท  

(สามแสนบาทถ้วน) 

4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายโป่งข้างแทง – ทุ่งจี้ หมู่ที่ 7  ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบตหนองพันจันทร์ก าหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี ้

552,300 บาท 

(หา้แสนหา้หมื่นสองพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 



5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายส ารวย หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบตหนองพันจันทร์ก าหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี ้

669,000 บาท  

(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

โดยมอบฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ก าหนด   
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                 ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

๒.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ                 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบ  ของทางราชการ 

๓. ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน

การประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย                เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์หรอืความคุ้มกันเช่นวา่นั้น                                                                                                       

  ๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน

ที่ประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,270,500.00บาท(หน่ึงล้าน

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน

เอกชนท่ีหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินเชื่อถอืได้  



6. ผูเ้สนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์                           ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 11 เดือน 

พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา ๑๐.0๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ผู้ไม่มาดู

สถานที่และรับฟังค าชีแ้จง ถือว่ารับทราบรายละเอียดทุกประการแลว้  
 

  ก าหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 19 เดือน 

พฤศจิกายน                   พ.ศ.  ๒๕๕7  ระหว่างเวลา 09.3๐ น.  ถึงเวลา 10.0๐ น. ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลขา่วสารการซือ้หรอืการจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ห้องท้องถิ่นอ าเภอบ้าน

คา ช้ัน 1 ที่วา่การอ าเภอบ้านคา                     จังหวัดราชบุรี  

                                                                              

 

 

 

                                /

ผูส้นใจ……… 
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  ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 

5,000.- บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพันจันทร์  ระหว่างวันที่ 4 พฤศจกิายน 2557 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจกิายน 2557 

หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓2 – 731635 ต่อ ๑05 ในวันและเวลาราชการ หรอืดู

รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.nongpanchan.go.thขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน

จันทร์ และwww.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง 
    

   ประกาศ   ณ วันที่   4  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2557 

 
 

 

   (นายทองเจอื  อุดร) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 

http://www.nongpanchan.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   3/๒๕๕8       

การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  

จ านวน 5 โครงการ 

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 ลงวันที่ 4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วน

ต าบล                    หนองพันจันทร์” มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้  2,521,300 บาท(สองล้านห้า

แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พันจันทร์ก าหนด  
 



โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

      ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

              ๑.๒  แบบใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงาน 

                 ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๕  แบบสัญญาจา้ง 

                         ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันซอง  

              (๒) หลักประกันสัญญา  

                         ๑.๗  สูตรการปรับราคา 

                ๑.๘  บทนิยาม 

            (๑) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                ๑.๙  แบบบัญชเีอกสาร 

                               (๑)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 

                      (๒)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒ 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

     ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

        ๒.๒  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ 

และ               ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้

ทิง้งานตามระเบียบ                   ของทางราชการ 
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       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/

หรือต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมตาม 

ข้อ ๑.๘  (2)  



            ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธ                            

ไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์หรอืความคุ้มกันเช่นวา่นั้น     
 

            ๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน                                     

กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,260,650.00 บาท (หน่ึง

ล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน

ราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนว่ยงานเอกชนที่หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือได้  

            ๒.6  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
      
     ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยแยกเป็น ๒ ส่วนคือ                 

                ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                               (๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

               ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรอง                 การจดทะเบียนนิตบิุคคล   บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

               ข.  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง                     

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้า

ม)ี                   และบัญชผีูถ้ือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                            (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้

ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                    (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่

ผูเ้ข้าร่วมคา้ฝา่ยใด  เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้า

ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  

          (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้ง

รับรองส าเนาถูกต้อง 

          (๕)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด   ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)  
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      ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                       (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย

ต้องลงนาม  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  

              (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้จะ

เสนอราคา     มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  

              (๓)  หลักประกันซอง ตามข้อ  1.6 (1)    

                               (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

ตามข้อ 2.5  

                         (๕)  บัญชรีายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) โดยไม่ต้องแสดงราคา 

                (๖)  แบบใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                (๗)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
 

  ส าหรับใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , บัญชี

รายการก่อสร้างจะต้องกรอกปริมาณงานให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องแสดงราคา , 

เอกสารหลักฐานส่วนที่ 1   และส่วนที่ 2 ให้รวมอยู่ในซองเดียวกันโดยปิดผนึกซอง

ให้เรียบร้อย 
 

 ๔.  การเสนอราคา   

       ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา

ให้ชัดเจน 

       ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชรีายการก่อสร้างใหค้รบถ้วน   

       ๔.๓  ผูเ้สนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 15๐ วัน  นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอ  และจะถอน  การเสนอราคามไิด้ 

       ๔.๔  ผู้จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้

แล้วเสร็จ ไม่เกิน  15๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรอืวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ให้เริ่มท างาน 

       ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคา ควร

ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ



อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   
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     4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุ  ไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” 

ตามเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  3/2558   พร้อมเอกสารส่วนที่  1  

และส่วนที่  2  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19 

พฤศจิกายน  2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ห้องท้องถิ่นอ าเภอบ้านคา  ชั้น 

1 ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  

   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร

เพิ่ม 

เติมโดยเด็ดขาด 

     คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  

หรอืเป็น ผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 

๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม

ข้อ ๓.  และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับหรอืวิธีอื่นใดที่มหีลักฐานว่าผูเ้สนอราคารับทราบแล้ว   

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน

หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  

กระท าการอันเป็นการขัดขวาง   การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘  (๒) คณะกรรมการ ฯ 

จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  จะพิจารณาลงโทษ  ผู้เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา



ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา  รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 

     ผู้ เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้

ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้

ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์

ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการ

ประมูล ฯการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ฯ ว่ากระบวนการประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  

คณะกรรมการด าเนินการประมูลฯ อาจใช้ดุลยพินิจ  ระงับการประมูลช่ัวคราว  และก าหนดวัน  และ

เวลา เพือ่เริ่มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
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    คณะกรรมการด าเนินการประมูล ฯ สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ 

ระหว่าง                         การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การประมูล ฯ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

       ๔.๗  ผูเ้สนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

             (๑)   ผู้ เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา  สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้ เสนอ

ราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  

เงื่อนไข และข้อเสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

            (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

                    (๓)  ราคาเริ่มตน้ของการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่  

2,521,300.00 บาท  (สองล้านหา้แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน)           

            (4)  วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปิดราคา (Sealed Bid 

Auction)                 โดยหน้าจอของผู้ค้า จะไม่มีการแสดงรหัสของผู้ค้าทุกราย จะแสดงราคาเฉพาะ

ของผู้ค้าเองเท่านั้น ถ้าราคาที่เสนอเข้าสู่ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นราคาต่ าสุด จะ

ปรากฎเป็นสัญลักษณ์ค้อน  



   (5)  ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการ

ประมูล                    ๕ นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า   (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 

         (6) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)                         

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

        (7)  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาตอ้ง LOG  IN  เข้าสู่ระบบ และจะต้องเสนอราคา 

        (8)  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว  จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา

ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล  และ

จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,๐๐๐.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

จากราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ และการเสนอลดราคาครั้งต่อไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ 5,๐๐๐.

00 บาท  

(ห้าพันบาทถ้วน)  จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว 

       (9)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ

ครั้งหลังสุด 

                (10)  ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลให้กับ ผู้

ให้บริการ                ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง 

หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  30  กันยายน  

2553  ข้อ 15  ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง 
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               ๕. หลักประกันซอง 

                  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 

จ านวน  126,065.00 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง

จะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด

การยืนราคา โดยหลักประกันใหใ้ช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี ้

    ๕.๑ เงินสด 



              ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ

ของทางราชการ 

              ๕.๓หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 

ในข้อ ๑.6 (๑) 

              ๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

             ๕.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรอื                    บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 

และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ส่วนราชการตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ

ค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ.ก าหนด   ดังระบุในข้อ ๑.6 (๑) 

            หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จะคืนให้ผู้เสนอ

ราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้

เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ

ข้อตกลง  หรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 
 

๖.  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาจะยึดหลักประกัน

ซองของ             ผู้เสนอราคา  ในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ จะยึด

หลักประกันซองในอัตราร้อยละ  ๒.๕ของราคาที่จัดหา 

       ๖.๑  ผูเ้สนอราคาที่ยื่นเอกสารปลอม 

       ๖.๒  ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยัง

หมายเลข                 ที่ตลาดกลางก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่ง

แบบฟอร์มยนืยันการประมูลผ่านโทรสาร 

       ๖.๓  ผู้เสนอราคาที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม    

      ๖.๔  ผู้เสนอราคาที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล  เว้นแต่จะเป็น

เหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลา

ประมูล 
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                       ๖.๕   ผู้ค้าที่ LOG  IN  แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคา

เริ่มตน้              การประมูล  หรอืเสนอลดราคาขัน้ต่ าแตล่ะครัง้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ 

      ๖.๖   ผูเ้สนอราคาที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

      ๖.๗   ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา แต่ไม่ไปท าสัญญา  จะต้อง

รับผิดชอบ        ในค่าเสียหาย (ค่าจา้ง)  ที่สูงขึน้จากผู้เสนอราคารายอื่นด้วย 
 

๗.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

       ๗.๑  ในการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพันจันทร์ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย  ผู้ที่เสนอราคา

ก่อนเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง 

      ๗.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่น

หลักฐาน    การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ

ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาด

ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะ

ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  เท่านั้น 

     ๗.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของ                                  

ผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

   (๒)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ เสนอ

ราคา 

รายอื่น 

    ๗.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์   มีสิทธิให้ผู้เสนอ

ราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์   มสีิทธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหรือหากหลักฐานดังกล่าวไม่

มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
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                    ๗.๕   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะด าเนินวิธีการในการ

ประมูลจา้ง  ให้เป็นไปดังนี้ 

                 (๑)  จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  

และอาจพิจารณาเลือกจ้าง  ในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก

การประมูลจ้าง  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ  เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน

จันทร์เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จะพิจารณายกเลิก  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และลงโทษผูม้ีสทิธิเสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็

ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ

หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  หรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจน

คาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพันจันทร์  จะให้ผู้มสีิทธิเสนอราคารายนั้น ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มี

สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงาน  ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  

หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหาร  ส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี

สิทธิเสนอราคารายนั้น 

    (๒)  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย  หรือมีผู้ประสงค์                  

เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย ให้ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ทั้งหมด 

     ๗.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลักจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์                ว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคา กับผู้

ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จะพิจารณาลงโทษผูม้ีสทิธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 



          ๘.  การท าสัญญาจ้าง 

      ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ภายใน ๗ วัน  นับถัด

จากวันที่ได้รับแจง้  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง

ที่ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ยึดถือไว้ในขณะ

ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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      ๘.๑  เงินสด 

          ๘.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์   โดย

เป็นเช็คลงวันที่        ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

           ๘.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง

ระบุในข้อ ๑.๖ (๒)    

      ๘.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาต                   ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตาม

ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย   

ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ

ใน 

ข้อ ๑.๖ (๒)   

     ๘.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่

คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

     ๙.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…...-..……….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……-……… ให้แลว้เสร็จภายใน………-…………วัน 

 งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……-………. ให้แลว้เสร็จภายใน…………-………วัน 

 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 



 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…100…….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแ้ล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย 
 

             ๑๐.  อัตราค่าปรับ 

                            ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ข้อ ๑๗  จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  (ศูนย์

จุดหน่ึงศูนย์)  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

๑๑. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

      ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ                            

หรอืท าสัญญาจา้งตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๕  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ 

งานจา้ง   ที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พันจันทร์ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
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           ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

  ๑๒.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน  2,521,300.00 บาท  (สองล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท

ถ้วน)     

 ๑๒.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอ

ราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้

รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้า

มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูม้ีสทิธิเสนอราคา ซึ่งเป็น  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของ

จากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ

อื่นได้ 



      (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรือที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ

อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่นได้ 
 

     (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมาย                     ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

       ๑๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์      ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์   แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูล

จ้างฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการ

ทางอเิล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพันจันทร์ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็น ผู้ทิ้งงานได้  หากมี

พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      ๑๒.๔  ผูม้ีสทิธิเสนอราคา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ได้คัดเลือก

แล้ว                      ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 8  

องค์การบริหารส่วนต าบล                  หนองพันจันทร์ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ 

      ๑๒.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

เงื่อนไข                    หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการ

สูงสุด (ถ้ามี) 

 

 

-11- 

13.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุใน ข้อ ๑.7 จะ

น ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี้ 

                     ในการพิจารณาเพิ่มหรอืลดราคาค่างานจา้งเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตร ดังนี้ 

                     P =  (PO)  x  K 

ก าหนดให้         P =  ราคาค่างานต่อหนว่ยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจา่ยให้ผูร้ับจ้าง 



                 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรอืราคาค่างานเป็นงวดระบุไว้ในสัญญา                      

แล้วแต่กรณ ี

                    K = Escalation factor ที่หักด้วย ๔%   เมื่อตอ้งการเพิ่มค่างานหรอืบวกเพิ่ม ๔%   เมื่อ

ต้องการเรียกค่างานคืน  

                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ขยายออกไปโดยใช้สูตรของทาง

ราชการที่ได้ระบุใน  ขอ้ ๑.7   
 

       ๑4.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

               เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   

ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม หรอืผูม้ีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 

๑ คน ในแตล่ะสาขาช่างดังต่อไปนี ้

        ๑4.๑ ………ช่างอุตสาหกรรม.....สาขาช่างก่อสร้าง…………….. 

        ๑4.๒ ……………………………………-……………………………….…… 

        ๑4.๓ …………………….…………… -…………………………………….. 
      

  ๑5. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมาย                             และระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
 

 

 

 

   (นายทองเจอื  อุดร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

  วันที่  4  เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ ๒๕๕7 


