
 
 
 
 

 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
                          เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
         โครงการก่อสร้างประเภทถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหาดทนายความ   

       …………………………… 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอบางหิน จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ตําบลบาง
หิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,518.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเดินลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,590.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด ราคากลาง 4,544,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หม่ืนสี่พัน
บาทถ้วน)   ระยะดําเนินการ  90 วัน 
              
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

               3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคา  ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
               4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
               5.  มีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเช่ือถือ  ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,272,000 บาท   ของราคากลาง 
               6. กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  4  
สิงหาคม  2558    เวลา   10.00 น.   ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ผู้ควบคุมงานจะนําไปดู
สถานที่และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว  และจะมาโต้แย้งในขณะทําการ
ก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  และถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองฯ ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง จะมอบอํานาจ
ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย  
และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน 
              กําหนดย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  11   เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  
2558     ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึงเวลา   11.00  น.  ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  ช้ัน 2    และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้า
เสนอราคาในวันที่    13   เดือน  สิงหาคม 2558  เวลา    11.00   น. เป็นต้นไป  กําหนดเสนอราคาในวันที่  
17  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2558  ต้ังแต่เวลา   10.00 น.  เป็นต้นไป 
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       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคา   - 1,000.-  บาท  ได้ที่กองคลัง   
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง   ระหว่างวันที่  20  กรกฏาคม  2558  
ถึงวันที่   28  กรกฏาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลา
ราชการ   

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      20    เดือน   กรกฏาคม     พ.ศ.   2558 
 

 
(  นายวิชัย  ศรีเจริญ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  E 001 /2558 
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหาดทนายความ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
                                    ลงวันที่   20     เดือน   กรกฏาคม      พ.ศ.   2558 

…………………………….. 
                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    
มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ 
หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,518.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางเดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,590.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด  
              ราคากลาง 4,544,000 บาท (สี่ลา้นหา้แสนสี่หม่ืนสี่พนับาทถ้วน)   ระยะดําเนินการ  90 วัน     

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้                                                                                                 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสญัญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1)  หลักประกันซอง 
(2)  หลักประกันสัญญา 
(3)  หลักประกันรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(4)  หลักประกันผลงาน 

1.7 สูตรการปรับราคา 
1.8 บทนิยาม 

(1) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2      

           1.10  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
        2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
 
                                                                                                    /2.3  ผู้ประสงค์เสนอ 
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             2.3  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม 
ข้อ 1.8  
            2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
            2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานทาง  เป็นสัญญาเดียวกัน  กับงานที่
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,272,000 บาท  ของราคากลาง     และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน เช่ือถือ 
            2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
            2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
             2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตะละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบานคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
     3.   หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
     3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                (2)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเขาเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  
                (4)  สําเนาใบเสร็จการซื้อเอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในกรณี
เป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
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                                                      -3- 

   
       3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (2)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
     ** (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่าน้ัน) 
      (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน **) 
      (6) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
 4. การเสนอราคา 
    4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
    4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.....90........วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง 
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน.....90........วัน    นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน*   ให้เริ่มทํางาน** 
    4.5 ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่....11  สิงหาคม  2558..........ระหว่างเวลา.......10.00...................น. ถึง.........11.00............................
น. ณ.....ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างระดับอําเภอ  ชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.......................... 

    เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย  ว่าเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)    ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่
มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
 
 
                               / หากปรากฏต่อ 
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                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็น
ที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อน
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่..
4,544,000.00 บาท  (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 9,000  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ  ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 9,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
 
                                                                                                     / (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา 
                              (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาใน วันที่ 17  สิงหาคม 2558    ต้ังแต่เวลา   10.00 น.   เป็นต้นไป  
ทั้งน้ีจะแจ้งนัดหมาดตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕)  ให้ทราบต่อไป 
  5. หลักประกันซอง 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน     227,200.00  บาท   (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  ของราคากลาง   โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืน

ซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ําประกันภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

              6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*   

จะพิจารณาตัดสินด้วย.. ราคารวม   (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) 
   6.2   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน* เท่าน้ัน 
   6.3   องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน* 
 
                                                                                                    /(2) เสนอรายละเอียด 
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    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน*มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   6.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 
บางหิน*   เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* จะให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
หิน* มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
           6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  7. การทําสัญญาจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน จะทําสญัญาจ้างต่อเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการดังกล่าวแล้ว  โดยผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) จะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ภายใน....7......วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ......5.......ของราคาค่าจ้างที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องคก์ารบริหารส่วนตําบลบางหิน*ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
   7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
   7.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
              
            /  7.4  หนังสือค้ําประกัน 
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   7.4   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ** 8.1   (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทํา
สําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี 
  ****   (1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ 150  (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะ
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90  (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (2) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม)  
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของ
งานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทาํเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
               (4) องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหิน* จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จ
จริง เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้ทําการ
ตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน*จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ันให้ไว้แก่ผู้รับจา้ง 
   การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 ** 8.2  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....3.........งวด ดังน้ี 
           งวดที่ ๑   เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ........30.........ของค่าจ้าง  เป็นเงิน  1,000,000   บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน)   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                       -  งานวงท่อระบายนํ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร X 1.00 เมตร จํานวน 9 ท่อน 
                       -  เกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม จํานวน 9,108 ตารางเมตร 
                       -  งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร แล้วเสร็จเป็นปริมาณงาน จํานวน 1,750 
ตารางเมตร 
 
 
                                                                                                        / งวดที่ 2 
 



 
                       -8- 
 
 
         งวดที่ 2   เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.....30.......ของค่าจ้าง  เป็นเงิน   1,000,000   บาท  
(หน่ึงล้านบาทถ้วน)   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
             - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. แล้วเสร็จเป็นปริมาณงาน จํานวน 2,750 ตารางเมตร 
   งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........40.......ของค่าจ้าง   เป็นเงิน    2,544,000   บาท   
(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
            -  งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร แล้วเสร็จเป็นปริมาณงาน จํานวน 3,090 ตางราง
เมตร  
            -  งานกลบหินกะสะไหล่ทาง จํานวน 189 ลูกบาศก์เมตร 
            -  งานหยอดรอยต่อคอนกรีตด้วนแอสฟัลท์   จํานวน 2,277 เมตร 
            -  งานติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
            -  งานเคลียพ้ืนที่หน้างาน และทําการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทํา
ความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย  
         9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะกําหนดในอัตราร้อยละ....0.25......ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
       10.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า......2......ปี........-.....เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้รับมอบงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
     ** 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน 
ประจําปี  งบประมาณ 2557  
               การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แล้วเท่าน้ัน 
               ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ 
หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น  4,544,000  บาท  (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 
               11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขอได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                       (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรอืซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 
                                                      /  (2) จัดการให้สิ่งของ 
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  (2)จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
      (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
              11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน  ข้อ ๔.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
              11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
       12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี  
              ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22  สิงหาคม 2532 เรื่อง  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532   
              สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
ที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
       13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้าง  ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้**  
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

13.1 ช่างประจําโครงการวุฒิไม่ตํ่ากว่า ปวช. ประสบการณ์มีการควบคุมงานก่อสร้างตาม 
ประกาศน้ีไม่น้อยกว่า 2 ปี  จํานวน 1 คน 

13.2 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
         14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด                                                                                 
                                                                                                         /หมายเหตุ 
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หมายเหตุ   
 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเน่ืองกันในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
กําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 3 ธันวาคม 
2557  และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2557 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2558  (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2557  จนถึงวันที่  2 มกราคม 2558 

  การเสนอราคาขั้นตํ่า  (Minimum Bid)  ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ .02 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ  ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าและละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คํานวณร้อยละ  0.2  ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 300,000  บาท  ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคา 44,567,500 บาท  คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กําหนดราคาเสนอลดขั้นตํ่า 
(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000  บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา 7,789,000 บาท 
คํานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กําหนดการเสนอราคาช้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้ง
ละ 10,000 บาท  ทั้งน้ี ผู้เสนอราคาสามารถลดราคาขั้นตํ่าสูงกว่าราคาขั้นตํ่าที่กําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการ
เสนอราคาลดราคาข้ันตํ่า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000  บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาตามท่ีกําหนดจาก
ราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาใน
ลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอ
ราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
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บทนิยาม 

 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาเพ่ือรับจ้าง/ขายในการประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยการบริหาราชการ
ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอ
ราคา เพื่อรับจ้างในการประกวดราคา / สอบราคา/ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร  
หรือผู้มีอํานาจ  ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง  มีอํานาจหรือสามารถใช้
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคา / สอบราคา/ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคา/ สอบราคา / ประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้ 
  คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการน้ัน  
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง(1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคา / 
สอบราคา / ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคา/ สอบราคา /ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการ
ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้กําลังประทุษร้าย  
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหน่ึงราย
ใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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


