
 
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์ เลขที่  ๑  /๒๕60 

         การจ้าง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10  
ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นพรา้ว  ลงวันที่  20   เมษายน  ๒๕60 

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

องค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์
จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านห้วยค้อ หมู่ 10 ต.บ้านพร้าว 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดังน้ี 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านห้วยค้อ หมู่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.
หนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 10,800.00 ตร.ม.  จํานวน  ๑  สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด)    

ราคากลาง   6,118,000  บาท (-หกล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)     

งบประมาณทีต่ั้งไว้  จ่ายเงินเงินสะสมเงินทุนสํารองจากมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านพร้าว   งบประมาณต้ังไว้จํานวน 6,118,000 บาท (-หกล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)     

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้  

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างดว้ยระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
        ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด              
        ๑.๒  แบบใบยืน่ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   ๑.๔  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
        ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง                

๑.๖  แบบหนังสือค้ําประกัน 
     (๑)  หลักประกันซอง                
     (๒)  หลักประกันสัญญา                

        ๑.๗  บทนิยาม                 
(๑)  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      ๑.๘  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑             
       (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
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๒.  คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

       ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
       ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
       ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗  
       ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,835,400.-บาท (-หน่ึงล้านแปดแสนสามหมืน่ห้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน-)  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 3๐  (สามสิบ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวเช่ือถือ   

       ๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

     ๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลกัฐานการเสนอราคา 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  

๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                               (๑)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง 

          
  (ข)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
            (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่     นิติ
บุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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            (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (๑) 
            (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
            (๕)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
            (๖)  บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทั้งหมด  ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๘ (๑) 
      ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
            (๑)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
            (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงคจ์ะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
            (๓)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
            (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๕)  ใบแจ้งปริมาณงาน 
   (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในขอ้ ๑.๘ (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
      ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
                    ๔.๒ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
      ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า จํานวน ๑5๐  วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
      ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน จํานวน ๑2๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวให้เริ่มทํางาน 
       ๔.๕  ก่อนย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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       ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  ๑/๒๕60”  ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล
ตามโครงการ  ในวันที่ 11 พฤษภาคม  ๒๕60  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู   
 เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาดคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอ่ืน หรือ 
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 
๑.๗ (๑)  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวจะพิจารณาลงโทษ                   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง      ผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓   วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 
 
 

/คณะกรรมการ 
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  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
   (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว 
(User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิค
แล้ว 
   (๒)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้น   

..........6,118,000.-...........  บาท (-หกล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน-.)      
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม 

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลด
ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า  10,๐๐๐ บาท  จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอ
ลดแล้ว  
                            (๗)  ห้ามผู้มีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
   (๙)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                      (๑๐) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น สาํนักงานของตลาดกลาง 
                      (๑๑) กรณีราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                           (๑๒) ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที ไม่มต่ีอเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 
๕ นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้ํา (ซ่อนสัญลักษณค์้อน) 

        ๕.  หลกัประกนัซอง 
          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้าน

เทคนิค จํานวนเงิน  305,900  บาท  (-สามแสนห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยคํานวณจากร้อยละ ๕ ของ
ราคากลาง  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

/5.1 เงินสด 
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       ๕.๑  เงินสด 
       ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ย่ืนซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
       ๕.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 
๑.๖ (๑) 
       ๕.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว้
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
       ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว จะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือ ผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาราย 
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

         ๖.  หลักเกณฑ์และสทิธใินการพิจารณาราคา 
       ๖.๑  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว 
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา  รวม   
       ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืน
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ             
ผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว เท่าน้ัน  
       ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
               (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว 
              (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
       ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านพร้าวมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

/6.5 องค์การบริหารส่วนตําบล 
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       ๖.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคา
หน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็
ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวเป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
           ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว จะให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูล 
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
พร้าว มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน     
             ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน
เป็นผู้ทิ้งงาน 

  ๗.  การทาํสญัญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด 
    ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว โดยเป็นเช็คลงวันที่

ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
     ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ

ในข้อ ๑.๖ (๒) 
     ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ       ค้ําประกัน  ดัง
ระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 

/7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น

จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น     ๑     งวด 

ดังน้ี 
     งวดที่  ๑  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ          -          ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจา้งได้

ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน       -        วัน 
 

     งวดที่  ๒  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ           -          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน      -       วัน 

     งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ    ๑๐๐      ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย  

  ๙.  อัตราคา่ปรบั 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

  ๑๐.  การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทํา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานที่จ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว ได้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง 

  ๑๑.  ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
         ๑๑.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจาก  เงินจ่ายขาดเงินสะสมเงินทุนสาํรอง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว กรณีเร่งด่วนงบประมาณ ต้ังไว้จํานวน  6,118,000  บาท (-หกล้านหน่ึง
แสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  
 การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้่อเม่ือ องค์การบรหิารส่วนตาํบลบา้นพร้าว ได้รบั
อนุมัตเิงนิคา่กอ่สร้างจากงบประมาณดงักล่าว  แล้วเทา่นั้น  

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ 

 
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน

เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี 

 
/(1) แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของ 
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(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน  นับถดัจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒ )  จัดการให้สิ่ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                       (๓)  ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ  (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
 
เง่ือนไขที่กําหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวจะริบ
หลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
 
อ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทํา
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าวจะ
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

จ้างและได้  ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าว   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่
ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

                      ๑๒.๑   ปวส. ช่างก่อสร้าง , โยธา, 
                      ๑๒.๒   ………………………………. 
 
 
 

/13.การปฎิบัติตามกฎหมาย 



ระเบียบไ
 
           
 
 

           
 
 
 
      
 

๑๓.

ได้กําหนดไว้โด

                 

                 
  
  

  การปฏบิตัติ
ในระหว่างระ
ดรเคร่งครัด 

                  

                  
 
 

ตามกฎหมายแ
ะยะเวลาการก
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และระเบยีบ 
ก่อสร้างผู้รับจ้า

     องค์การบ

               
       (น

  นายกองค์กา

 
างพึงปฏิบัติต

ริหารส่วนตําบ

ายจรัส  ศรีรัต
ารบริหารส่วน

ามหลักเกณฑ์

บลบ้านพร้าว 

 
ตนกูล) 
ตําบลบ้านพร้

ฑ์ที่กฎหมายแล

 

ร้าว 

ละ


