
  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 
     อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

เรื่อง  ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Auction)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL ซอยเขาชนั หมู่ที่ 4 เชื่อมซอยลุงชัด หมู่ที่  3 

 ------------------------ 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แบบ CAPE  SEAL  ซอยเขาชัน  หมู่ที่  4  ตาม
รายการดังนี้   
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL ซอยเขาชัน  หมู่ที ่ 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง  1,850  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  9,250  ตารางเมตร  ราคากลาง  5,479,000.- บาท (ห้าล้าน
สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                1.  เป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานการก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,739,500.- บาท  
                    2. ไม่เป็นผู้ทีถ่กูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
  4.  เป็นผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่         
     5. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ 
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  และไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 
                        กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที ่ 30  สงิหาคม  
2554  ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึง  เวลา  10.00 น.  พร้อมกัน  ณ  ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  
ให้ผูซ้ื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่ก่อสรา้งด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน
แทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปญัหาในเวลาทาํงานจะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ไม่ได้  
 
 
 

/กําหนดยื่นเอกสาร................... 
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กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่  7  กันยายน  2554  ระหว่างเวลา 

09.00 - 10.30  น.  ณ  ห้องศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลระดับ
อําเภอ  ชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  และแจ้งชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   
8  กันยายน  2554  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป    

 
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,500.- บาท  ได้ที่

ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2554 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-7786-0656-7  ในวันและเวลาราชการ  

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

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

     (นายบุญสง่  หนูหนัน) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  E 7/2554 

การจ้างโครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL ซอยเขาชัน หมู่ที่ 4 เชื่อมซอยลุงชัด  หมู่ที่  3 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ลงวนัที่  18  สิงหาคม  2554 

………..………………………………………………. 
          
           องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL ซอยเขาชัน  หมูท่ี่  
4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,850 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร   ราคากลาง  
5,479,000.- บาท (ห้าล้านสีแ่สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
               

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียดและแบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน   

(1)  หลักประกนัซอง  
(2)   หลักประกนัสัญญา 

1.5  บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

     1.7  กฎเกณฑ์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรอืไมเ่ป็นผู้ที่กระทําการอันเป็นการ  ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  
 

/2.4  ผู้เสนอราคา........................ 
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                          2.4  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          2.5  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
2,739,500.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ
บริหารราชการการส่วนท้องถิ่น  รฐัวิสาหกจิ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารสว่นตําบลเชื่อถือ   

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

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุน้ส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล  หนังสอืบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม  (ถ้าม)ี  และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย่ื้นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
       (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       (5)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.6(1) 

 3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
  (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอํานาจให้ 

บุคคลอ่ืนทําการแทนและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

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

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   
       4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ   ไม่เกิน…120….วัน   นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง 
       4.3  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี)   รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้วโดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาํหนดในราคาไม่น้อยกว่า  45  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
        4.4  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

     เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร  ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไมร่บัเอกสารเพิ่มเติม 
โดยเด็ดขาด 
      คณะกรรมการ  e – Auction  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้
เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.5(1)  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน
วันที่   
9  กันยายน  2554  เวลา  10.00 น.  เปน็ต้นไป 
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อน  หรือในขณะทีม่ีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่  คณะกรรมการ ฯ  จะวินจิฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มใหม้ี
การกระทําดังกล่าว 
       ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  จากคณะกรรมการ e – Auction การวินิจฉยั
อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สดุ 
      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีทีผู่้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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      4.5  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล  
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน  เวลา  
สถานที่  ที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่อันจะแจง้ให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว   
( User ID )  และรหัสผ่าน (Password)  เมือ่ผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
      (2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

     (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้   จะเริ่มที่   5,479,000.- บาท 
      (4)  ระยะเวลาการประมูล  30  นาที    (ไม่มีต่อเวลา) 
      (5)  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทแีรกของการประมูล อย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง มฉิะนั้น
จะถูกตัดออกจากการเสนอราคา 
      (6)  ห้ามผูเ้สนอถอนการประมูล และเมือ่การประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล 
      (7)  ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ชนะการประมูลจะต้อง
เสียอัตราค่าใช้จ่ายการจัดประมูล  เมื่อประมูลเสร็จต่อการประมูลหนึ่งครั้ง  วงเงินเกิน  2,000,000.- บาท – 
10,000,000.- บาท  ไม่เกินรอ้ยละ  0.4  แต่ไม่เกิน  10,000.-  บาท 
  

   5.  หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ในอัตรารอ้ยละ 5 ของราคากลาง)  จํานวน 273,950.- บาท (สอง
แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ย่ืนซอง 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกอ่นหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

  5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบ
หนังสือหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ1.4 (1) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุด ไมเ่กิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการ
คืนหลักประกนัซอง ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบี้ย 
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               6.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                     6.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตําบล   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

     6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ   2   หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นขอ้เสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว)  
คณะกรรมการ  e – Auction  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใชส่าระสําคัญทั้งนี้  เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
                      6.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

               (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

               (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญหรือมผีลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

  6.4  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ในกรณีทีม่ีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.6 น้อยกว่า 3 ราย   

 6.5  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ 
 e – Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจรงิ  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจรงิ
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคา   หรือไมท่ําสญัญาหากหลกัฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

            6.6  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่
จะพิจารณาทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็สําคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
เด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น                                                                                             
               6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง  ภายหลังการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ที่เสนอ
ราคาที่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก ตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.6  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะคัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ิได้รบั
การคัดเลือกดังกล่าว  ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.6  และ องค์การบริหารสว่นตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็น 
ผู้ทิ้งงาน 
            ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 
 

/7.  การทําสญัญาจ้าง...................... 
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7. การทําสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญา ดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับองค์การ 
บริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ  5  ของราคาจ้างที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  ยึดถอืไว้ในขณะทํา
สัญญา  โดยใชห้ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 (1) เงินสด 

      (2) เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
             (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4(2) 
                 (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษทั
เงินทุนหลักทรพัย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4  (2) 
                  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
   
 8.   อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่จา้งที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-.. เดือน  2  ป ี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารสว่นตําบลได้รับมอบ  โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  10  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

10.  ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่น  ๆ  
10.1  เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากการ จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

   การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  แล้วเท่านัน้ 
      10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีดังนี้ 

                   (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

 
/(2) จัดการใหส้ิ่งของ… 
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                           (2) จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                          (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
               10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่
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