
 
                                                                                                                                           

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
เรื่อง  ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Auction)  
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้าํประปา  หมู่ที่  4 

 ------------------------ 
                   
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ําประปา  หมู่ที่  4  ตามรายการ
ดังนี้   
   โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ําประปา  หมู่ที ่ 4  วางท่อจ่ายน้ํา PE (ช้ัน 6.3)  
ขนาด 50 มม.  ระยะทาง 2,110  เมตร  และวางท่อจ่ายน้ํา PE (ช้ัน 6.3) ขนาด 110 มม.  ระยะทาง  
4,300 เมตร  บริเวณซอยทับจาก , ริมถนนเพชรเกษม , ซอยหินกอง  รวมท่อจ่ายน้ํา 6,410 เมตร  พรอ้ม
ป้ายโครงการ  (ตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กําหนด)  ราคากลาง  2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้
                1.  เป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานการ
ก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท  
                    2. ไม่เป็นผู้ทีถ่กูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
  4.  เป็นผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางใหญ่        
       5. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  และไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้ที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้ 

 

                        กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที ่ 31 
พฤษภาคม 2554  ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึง  เวลา  10.00 น.  พร้อมกัน  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางใหญ ่ ให้ผูซ้ื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานทีก่่อสร้างด้วยตนเอง
หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้ทราบสถานที่ก่อสรา้งตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมอุีปสรรคและปญัหาในเวลาทาํงานจะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่ไมไ่ด้  
 
 

/กําหนดยื่นเอกสาร................... 
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กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่  8  มิถุนายน  2554  

ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30  น.  ณ  ห้องศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจา้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  และแจง้ชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   
9  มิถุนายน  2554  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป    

 
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,500.- 

บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ระหว่างวันที่  19  พฤษภาคม  2554 ถึง
วันที่  31  พฤษภาคม  2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangyai-kraburi.go.th  และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-7786-0656-7  ในวันและเวลา
ราชการ  

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 

 
 
     (ลงชื่อ).............................................................. 

     (นายบุญสง่  หนูหนัน) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  E 6/2554 

การจ้างโครงการปรบัปรุงขยายเขตแนวท่อจ่ายน้ําประปา  หมู่ที่  4 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2554 

………..………………………………………………. 
          

           องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มี
ความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ําประปา  หมูท่ี่  
4  วางท่อจ่ายน้ํา PE (ช้ัน 6.3)  ขนาด 50 มม.  ระยะทาง 2,110  เมตร  และวางท่อจ่ายน้ํา PE (ช้ัน 6.3) 
ขนาด 110 มม.  ระยะทาง  4,300 เมตร  บริเวณซอยทับจาก , ริมถนนเพชรเกษม , ซอยหินกอง  รวมท่อ
จ่ายน้ํา 6,410 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการ  (ตามแบบแปลน อบต.บางใหญ่กําหนด)  ราคากลาง  
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
               

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียดและแบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน   

(1)  หลักประกนัซอง  
(2)   หลักประกันสัญญา 

1.5  บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสว่นที่  1 
(2) บัญชีเอกสารสว่นที่  2 

     1.7  กฎเกณฑ์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ หรือไม่เป็นผูท้ี่กระทําการอันเป็นการ  ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5  
 

/2.4  ผู้เสนอราคา........................ 
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                          2.4  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น 
                          2.5  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 370,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบการบริหารราชการการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนว่ยงานเอกชนที่องค์การบรหิารส่วน
ตําบลเชื่อถือ   

     3.    หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคมุ  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล  หนังสอืบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบญัชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสาํเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณทีีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       (5)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.6(1) 

 3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
  (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอํานาจให้ 

บุคคลอ่ืนทําการแทนและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) หลักประกันซองตามข้อ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) สําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารสว่นที่  2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ  1.6(2) 
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4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกสน์ี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้
เสนอราคาให้ชัดเจน   
       4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ   ไม่เกิน…90….วัน   นับถดัจากวันลง
นามในสญัญาจ้าง 
       4.3  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี)   รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วโดยผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอกําหนดในราคาไม่น้อยกว่า  45  วัน  นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
        4.4  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป
รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจา้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

     เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร  ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  จะไม่รบัเอกสาร
เพิ่มเติม 

โดยเด็ดขาด 
      คณะกรรมการ  e – Auction  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรอืเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.5(1)  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าเสนอราคาในวันที่   
9  มิถุนายน  2554  เวลา  10.00 น.  เปน็ต้นไป 
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสว่์ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและยกเลิกการประมูล
จ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส ์ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน  เว้นแต่  คณะกรรมการ ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว 
       ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  จาก
คณะกรรมการ e – Auction การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สดุ 
      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และ
ในกรณีทีผู่้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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      4.5  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน  
เวลา  สถานที ่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะ
ได้รับเลขประจําตัว   ( User ID )  และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
      (2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์

     (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้   จะเริ่มที่   2,000,000.- บาท 
      (4)  ระยะเวลาการประมูล  30  นาที    (ไม่มีต่อเวลา) 
      (5)  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทแีรกของการประมูล อย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง 
มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา 
      (6)  ห้ามผูเ้สนอถอนการประมูล และเมือ่การประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล 
      (7)  ในกรณีที่จะต้องเสียคา่บริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ชนะการประมูล
จะต้องเสียอัตราค่าบริการ  วงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท ไม่เกิน 6,000.- บาท 
 

   5.  หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ในอัตรารอ้ยละ 5 ของราคากลาง)  จํานวน 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ย่ืนซอง 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกอ่นหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 

1.4 (1) 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงนิทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ1.4 (1) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ํา

ประกันภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคา
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคนืหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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               6.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                     6.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตําบล   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม 

     6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ   2   หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้ว)  คณะกรรมการ  e – Auction  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรอืที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่
มิใช่สาระสําคญัทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
                      6.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

               (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

               (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญหรือมผีลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

  6.4  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ในกรณทีี่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.6 น้อยกว่า 3 
ราย   

 6.5  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการ 
 e – Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รบัราคา   หรือไม่ทํา
สัญญาหากหลกัฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

            6.6  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัด
จ้างเลยก็ได้  สดุแต่จะพิจารณาทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและใหถ้ือว่าการตัดสินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละสงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น                          
               6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง  ภายหลังการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ที่
เสนอราคาที่มสีิทธ์ิได้รับการคัดเลือก ตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.6  เป็นผู้เสนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะคัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ้  4.6  และ 
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
            ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อํานาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 

/7.  การทําสญัญาจ้าง...................... 
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7. การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญา ดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับ

องค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ…...5…..ของราคาจ้างที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 (1) เงินสด 

      (2) เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
             (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 

1.4(2) 
                 (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์  ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึง่ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4  (2) 
                  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
   

 8.   อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-.. เดือน….2.....ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบ  
โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......10…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

10.  ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่น  ๆ  
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากการ จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน

ตําบล    
     การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารสว่นตําบลได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  แล้วเทา่นั้น 
      10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

/(1)  แจ้งการสั่ง....................... 
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                   (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                          (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                          (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจา้งจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
               10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารสว่นตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่
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