
 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
                          เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
         โครงการก่อสร้างประเภทถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  จํานวน  6  สาย 

       …………………………… 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอบางหิน จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  6  สาย  ภายในตําบลบางหิน  อําเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง   งบประมาณ  3,699,000  บาท   (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   ตาม
รายละเอียดดังนี้  
 1.  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือคลอง หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี  ตําบลบางหิน   กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 300.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ   
จํานวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
                ราคากลาง  738,000  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  45 วัน 
 2.  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3  บ้านตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600. ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  981,000 บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ 60 วัน 
 3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ําล้น หมู่ที่  4  บ้านวังกุ่ม  ตําบลบางหิน  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  736,000  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ระยะดําเนินการ  45  วัน 
 4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา  หมู่ที่ 4  บ้านวังกุ่ม  ตําบลบางหิน  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  245,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  30 วัน 

5. ปรับปรุงถนนคอนกรีต  สายคลองทรายบริเวณท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่ 5  บ้านคลองทราย ตําบล 
บางหิน  โดยการเทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บางหินกําหนด   

     ราคากลาง  36,000  บาท  (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ระยะดําเนินการ  30  วัน 
6. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายน้ําล้นคลองน้ําแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย  ตําบล 

บางหิน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
                 ราคากลาง  963,000  บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  60  วัน 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคา  ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
              5.  มีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ    ในวงเงิน  50  %  ของราคากลางในแต่ละโครงการ  (แยกรายโครงการ) 
              6. กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่    4 เมษายน 
2555    เวลา   10.00 น.   ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ผู้ควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่และ
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน จะถือว่าท่าน
ได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว  และจะมาโต้แย้งในขณะทําการก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น  และถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองฯ ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง จะมอบอํานาจถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย  และกําหนดรับฟังคํา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน 
              กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่     18 เดือน เมษายน  พ.ศ.  2555          
ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึงเวลา   16.30  น.  ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเสนอ
ราคาในวันที่    20  เมษายน  2555   เวลา    14.00   น. เป็นต้นไป 
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาโครงการละ     500.-  บาท  
ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    อําเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง    ระหว่างวันที่    
21 มีนาคม  2555  ถึงวันที่   3  เมษายน  2555    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7786-1246   
ในวันและเวลาราชการ   

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     21     เดือน  มีนาคม     พ.ศ.   2555 
 

 
 

(  นายวิชัย  ศรีเจริญ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 



 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E 001 /2555 
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จํานวน  6  สาย 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 

ลงวันที่   21     เดือน  มีนาคม      พ.ศ.   2555 

…………………………….. 
               
             ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    
มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จํานวน 6  สาย  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือคลอง หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี  ตําบลบางหิน   กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 300.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรตีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ   
จํานวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
                ราคากลาง  738,000  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  45 วัน 
 2.  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3  บ้านตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600. ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  981,000 บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ 60 วัน 
 3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ําล้น หมู่ที่  4  บ้านวังกุ่ม  ตําบลบางหิน  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  736,000  บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ระยะดําเนินการ  45  วัน 
 4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา  หมู่ที่ 4  บ้านวังกุ่ม  ตําบลบางหิน  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   
               ราคากลาง  245,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  30 วัน 
 5.  ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายคลองทรายบริเวณท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตําบลบางหิน  
โดยการเทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บางหินกําหนด   

     ราคากลาง  36,000  บาท  (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ระยะดําเนินการ  30  วัน 
6. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายน้ําล้นคลองน้ําแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย  

ตําบลบางหิน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหินกําหนด   



                 ราคากลาง  963,000  บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะดําเนินการ  60  วัน 
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    โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้                                                                                          

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส ์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสญัญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1)  หลักประกันซอง 
(2)  หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชเีอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2      

        2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบยีบ
ของทางราชการ  
             2.3  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ 1.8  
            2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น 
            2.5  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางหิน 



2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 
เป็นสัญญาเดียวกัน  กับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   50  % ของ
ราคากลาง    (แยกเป็นรายโครงการ) และเปน็ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน เชื่อถือ 
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 3.   หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
          3.1  สว่นที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณผีูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผูม้อํีานาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                  (2)   ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สาํเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเขาเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง 
                  (3)  ในกรณผีูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ย่ืนสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  
                  (4)  ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.9 (1) 

    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
      (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (๒ )หนังสือมอบอํานาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
     ** (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น) 
      (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน **) 
      (๖) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 



    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.....90........วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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         ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง 
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน.....60........วัน  (แยกเป็นรายโครงการ)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*   ให้เริ่มทํางาน** 
    ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่....18  เมษายน  2555..........ระหว่างเวลา.......10.00...................น. ถึง.........16.30............................น. 
ณ.....ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.......................... 
    เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย  ว่าเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)    ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ



ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับ
แต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อน
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่....
ราคากลางของแต่ละโครงการ  บาท  (แยกเป็นรายโครงการ) 
  (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอ
ราคา 
  ๕. หลักประกันซอง 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน     5%    ของราคากลางแต่ละโครงการ   (แยกเป็นรายโครงการ)   โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

๕.๑ เงินสด 



๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง
เอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ําประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบาง

หิน*   จะพิจารณาตัดสินด้วย.. ราคาต่อรายการ   (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) 
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* 
เท่านั้น 
   ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน* 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจง



ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน*มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บางหิน*   เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า 
การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
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  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๗. การทําสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ภายใน....7......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ......5.......ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 



   ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ** ๘.๑ (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จ
จริงตามราคาต่อหน่วย ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
  ****   (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ กําหนดไว้ ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)  
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ****  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead 
และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการ
นั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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  (๔) องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ใน
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทํา
เสร็จจริง เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้ทําการ
ตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน*จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
   การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 ** ๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
    องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น......-.........งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.......................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 



    งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
..................................ให้แล้วเสร็จภายใน...................................วัน 
   ........................................................ฯลฯ.................................................... 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........100..................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะกําหนดในอัตราร้อยละ....0.10......ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า......2......ปี........-.....เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
     ** ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ.......-.......ของราคาค่าจ้างทั้งหมด  
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร เ งิ น ทุ น เ พื่ อ ก า ร พ าณิ ช ย์  แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ค้ํ า ป ร ะ กั น  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ก่อนการรับชําระ
เงินล่วงหน้านั้น 
    ** ๑๒. การหักเงนิประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่
ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า ๖ เดือน 
(สําหรับสญัญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
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               ผูร้ับจ้างมีสิทธิทีจ่ะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางไว้ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*เพื่อเป็น
หลักประกันแทนก็ได้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
 ๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 



 ** ๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี....จ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี ..2555.........................เงินกู้จาก............-..........และเงินช่วยเหลือจาก.................................................. 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากงบประมาณประจําปี.........2555 (จ่ายขาดเงินสะสม)....เงินกู้จาก.......-............และเงินช่วยเหลือจากแล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงาน ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้  รวม  6 โครงการ
เปน็เงินทั้งสิ้น 3,699,000 บาท   (สามลา้นหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  (แยกเป็นรายโครงการ)    
  ๑๓.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้คัดเลือกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรอืซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (๒)จัดการใหส้ิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่น 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน  ข้อ ๔.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มฉิะนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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       ๑๓.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 



   ** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวัน
แล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน*ได้ขยายออกไป โดย
จะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน* ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างก่อสร้าง  ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้**  
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑ ช่างประจําโครงการวุฒิไม่ตํ่ากว่า ปวช. ประสบการณ์มีการควบคุมงานก่อสร้างตามประกาศ 
นี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  จํานวน 1 คน 

๑๕.๒ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบยีบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ 

ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
21  มีนาคม  2555 

 
 
 
 

 
 
 

 


