
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา 

เรื�อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์โครงการจ้างเหมากาํจัดขยะมูลฝอย  

   แบบวธิีฝังกลบ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ตําบลแพรกษา            

                             
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

            ดว้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจา้งเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝังกลบ        .  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙   ตาํบลแพรกษา  รายละเอียดดงันี�                                                                       . 

   โดยจา้งเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝังกลบ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙       .ตาํบล

แพรกษา  ประจาํเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  -  กนัยายน  ๒๕๕๙   จาํนวน  ๑๒   เดือน                                      . 

ราคากลางของทางราชการจาํนวนเงิน    ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท                                                                                     

  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งเป็นมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�  

๑.  เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งทาํงานที�ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

๒.  ไม่เป็นผูท้ี�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูท้ิ�งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้ 

หรือไม่เป็นผูท้ี�ไดรั้บผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูท้ิ�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๓.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 

ผูเ้สนอราคาไดม้ีคาํสั�งให้สละสิทธิ� ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

  ๔. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา   และไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนั

ประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  

             ๕.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกาศประมูลจา้งก่อสร้างในสัญญาเดียว   วงเงิน   ไม่

นอ้ยกวา่         -        . บาท  และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�นซึ� งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ 

หรือหน่วยงานเอกชนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เชื�อถือ 

  กาํหนดดูสถานที�ก่อสร้าง ในวนัที�               -               เวลา              -               น.  พร้อมเพรียงกนั  ณ   

ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  และกาํหนดรับฟังคาํชี�แจงรายละเอียดเพิ�มเติม ในวนัที�         -       .      

          -             .เวลา          -         น.  เป็นตน้ไป         

           
/กาํหนดยื�น... 
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  กาํหนดยื�นเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที�   ๑๕  กนัยายน  ๒๕๕๘          .      

ระหวา่งเวลา      ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา     ๑๐.๓๐   .น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื�อหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลระดบัอาํเภอ (ที�วา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ชั�น ๓) 

กาํหนดแจง้รายชื�อผูผ้า่นการพิจารณาและมีสิทธิเขา้ประมูล  พร้อมแจง้ผูท้ี�ไม่ผา่นการพิจารณา 

เป็นการเฉพาะ ภายในวนัที�     ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๘       .         

 ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ   ๓๐๐.-    บาท     

ไดท้ี�  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู่ ๖ ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ     

ระหวา่งวนัที�         ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘       ถึงวนัที�        ๗  กนัยายน  ๒๕๕๘           ดูรายละเอียดไดท้ี�เวบ็ไซด์

www.preaksa.net  และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ  ๑๑๕  ใน

วนัและเวลาราชการ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                         ประกาศ   ณ   วนัที�     ๒๘     เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงชื�อ)                                                  

                                                                (   นายอิม  แพหมอ    )               

                     ตาํแหน่ง    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา                      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที�  ๙/๒๕๕๘ 
การจ้างตามโครงการจ้างเหมากาํจัดขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝังกลบ   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ตําบลแพรกษา  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา 

ลงวนัที�   ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

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

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ      . 

ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา”   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ย โครงการจา้งเหมากาํจดัขยะ

มูลฝอย  แบบวิธีฝังกลบ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ตาํบลแพรกษา  โดยจา้งเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  -  กนัยายน  ๒๕๕๙  จาํนวน  ๑๒   เดือน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                             

ราคากลาง    ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท  ณ                         -                        โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�                                                                                  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

     ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด        (จาํนวน      -       แผน่)             

   
     ๑.๒ แบบใบยื�นขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จาํนวน       ๒     แผน่)      

     ๑.๓  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา    (จาํนวน       ๑      แผน่)    

     ๑.๔  หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

          (จาํนวน       ๒     แผน่)               

                            ๑.๕ แบบสัญญาจา้ง         (จาํนวน     ๑๒     แผน่)             

     ๑.๖ แบบหนงัสือคํ�าประกนั         

                                 (๑) หลกัประกนัซอง       (จาํนวน        ๑     แผน่)             

                                 (๒) หลกัประกนัสัญญา      (จาํนวน        ๑     แผน่)           

   (๓)  หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้   (จาํนวน        -      แผน่)        

   (๔)  หลกัประกนัผลงาน     (จาํนวน        -      แผน่)      

     ๑.๗  สูตรการปรับราคา 

        ๑.๘ บทนิยาม          (จาํนวน        ๒    แผน่)        

              (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

              (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

        ๑.๙  แบบบญัชีเอกสาร    

            (๑) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑     (จาํนวน         ๒    แผน่)           

 (๒)  บญัชีเอกสารส่วนที� ๒     (จาํนวน          ๑    แผน่)                      

     
---------------------ฯลฯ---------------------- 

 

            /๒. คุณสมบติั... 
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๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

    ๒.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งงานที�ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูท้ิ�งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูท้ิ�งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

      ๒.๓ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื�น 

และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ 

      ๒.๔ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น

ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดม้ีคาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่  นั�น 

      ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประมูล

จา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า              -        บาท  และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เชื�อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 

                            ๓.๑ ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

          (๑)  ในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     (ก) ห้างหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูม้ีอาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูม้ีอาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

(๒)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล   

ใหย้ื�นสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

           (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื�น

สําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื�นเอกสารตามที�ระบุไว้

ใน (๑) 

           (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม (ถา้มี) พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                    (๕)  บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั�งหมด  ที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 

 
                          /๓.๒ ส่วนที� ๒... 
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     ๓.๒  ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�  

   (๑) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตอ้งลงนาม พร้อม

ประทบัตรา(ถา้) 

                           (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

มอบอาํนาจให้บุคคลอื�นทาํการแทน 

       (๓) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ ๕ 

   (๔)  สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง(ใหใ้ชใ้นกรณีที�มีการ

กาํหนดผลงานตามขอ้ ๒.๖ เท่านั�น) 

                                  (๓) บญัชีเอกสารส่วนที�  ๒ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 

    ๔.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น  

และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้นรวมทั�งลงลายมือชื�อของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาให้ชดัเจน 

    ๔.๒  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

    ๔.๓   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่    ๖๐     วนั  นบัแต่วนัยนืยนัราคา

สุดทา้ย   โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอ

ไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้  

    ๔.๔  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตสามสัญญาที�จะจา้งให้แลว้เสร็จ ไม่เกิน   

๓๖๖     วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ให้เริ�ม

ทาํงาน 

    ๔.๕  ก่อนยื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจในเอกสารประมูลจา้งทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอ

ตามเงื�อนไขในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๔.๖  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื�นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการดาํเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท้ี�หนา้ซองวา่  “เอกสารประมูลจา้งตามเอกสารประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที�   ๙/๒๕๕๘”   ยื�นต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูลตามโครงการ        ในวนัที�   ๑๕  

กันยายน  ๒๕๕๘   ตั�งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อหรือการจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอาํเภอ (ที�ว่าการอาํเภอเมืองสมุทรปราการ ชั�น ๓)  

  เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดย

เด็ดขาด    

คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

แต่ละรายว่า เป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื�น  หรือเป็นผูม้ี

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑)     ณ วนั

ประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ ๓.๒  และแจง้ 

        /ผูป้ระสงค.์.. 
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ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื�นใดที�มี

หลกัฐานวา่  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์วา่  มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคา  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั�นออกจาก

การเป็นผูม้ีสิทธิ� เสนอราคา  และองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิ

เสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ�งงาน 

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื�องต้น  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงค์จะเสนอราคา

กบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น               ผูป้ระสงค์

จะเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อผูว้่าราชการ

จงัหวดั ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการดาํเนินการประมูล  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ให้ถือเป็นที�สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จ ภายในเวลาที�กาํหนดไว ้คณะกรรมการดาํเนินการประมูลอาจใช้

ดุลยพินิจระงบัการประมูลชั�วคราว  และกาํหนดวนั  และเวลา เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจง้ให้ผูม้ี

สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลสงวนสิทธิ� ในการตดัสินใจดาํเนินการใดๆ  ระหวา่งการประกวดราคาฯ  

เพื�อให้การประมูลฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

 ๔.๗  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงันี�  

                              (๑)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามวนั เวลา 

สถานที�  ที�ทางราชการกาํหนด อนัจะแจง้ให้ทราบภายหลงัโดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจาํตวั   [Used ID]  และ

รหสัผา่น  [Password] เมื�อผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั  เงื�อนไข  และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

   (๒)  ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื� อและการจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ที�ไดย้ื�นมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเริ�มตน้ของการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  

๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)   

   (๔)  ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�นๆ(ถา้มี) รวมค่าใช้จ่ายทั�งปวง

ไวด้ว้ยแลว้ 

   (๕)  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาตอ้ง  LOG  IN  เขา้สู่ระบบ 

   (๖)  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาที�  LOG  IN  แลว้  จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาที�เสนอในการ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะตอ้งตํ�ากวา่ราคาเริ�มตน้ในการประมูล และจะตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum 

Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ�มตน้ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆ ไป  

ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่นอ้ยกวา่   ๗,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้  
 

         /(๗) ห้ามผูม้ีสิทธิ... 
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   (๗) ห้ามผูม้ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื�อการประมูลเสร็จสิ�นแลว้ จะตอ้งยนืยนั 

ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที�ยืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 

   (๘) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกให้เป็นผูช้นะราคา  ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั�งนี�

จะแจง้ให้ทราบในวนัเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 

         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  

๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ�งแสนแปดหมื�นบาทถ้วน-)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ�าประกนัตั�งแต่วนัที�ยื�น

ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงว ันสิ�นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ� งอย่างใด  

ดงัต่อไปนี�  

        ๕.๑  เงินสด 

        ๕.๒  เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัที� 

ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

          ๕.๓ หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

          ๕.๔ หนังสือคํ� าประกันของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์   ที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ� งได้

แจง้เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

         ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

           หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู ้

ค ํ�าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที�คดัเลือกไว้

ซึ� งเสนอราคาตํ�าสุด  จะคืนให้ต่อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูม้ีสิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

       การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ย 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

       ๖.๑ ในการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี�   องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา              จะ

พิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�นหลกัฐาน   

การเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓  หรือยื�นขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์       

ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้  คณะกรรมการดาํเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงค์จะเสนอรายนั�น เวน้

แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั ทั�งนี�   เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแพรกษา  เท่านั�น                            

        ๖.๓ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา โดย

ไม่มีการผอ่นผนั  ในกรณีดงัต่อไปนี�  
 

                 /(๑) ไม่ปรากฏ... 
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                   (๑) ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารการประมูลจา้งด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา 

                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�ก ําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น 

           ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญาคณะกรรมการ          

ดาํเนินการประมูล  หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   มีสิทธิให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา       มีสิทธิที�จะ

ไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 

           ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคา

ใด  หรือราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้ง  ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใดหรือ

อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี�   เพื�อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั  และให้ถือว่าการตดัสินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เป็นเด็ดขาด  ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  

จะพิจารณายกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ีสิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ�งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูม้ี

สิทธิเสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่า       การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  

การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

            ในกรณีที�ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสุด  เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดาํเนินงานตามสัญญาได ้ คณะกรรมการดาํเนินการประมูลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะให้ผูม้ีสิทธิเสนอ

ราคารายนั�น  ชี� แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํให้เชื�อไดว้า่ผูม้ีสิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํชี� แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา          มีสิทธิที�จะไม่

รับราคาของผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั�น 

            ๖.๖ ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริง ภายหลงัจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า      ผู ้

ประสงค์จะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูม้ีสิทธิเสนอราคา รายอื�น  

หรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูม้ีสิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง            การแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้  ๑.๘  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูม้ีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว  และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั�นเป็นผูท้ิ�งงาน  

  ๗.  การทําสัญญาจ้าง 

       ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)  จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงั

ระบุในข้อ  ๑.๕  กับองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วนั นับถัดจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  (ห้า)  ของราคาค่าจา้งที�ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

          ๗.๑  เงินสด 

        /๗.๒ เช็ค... 
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           ๗.๒  เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัที�       ที�ทาํ

สัญญาหรือก่อนหนา้นั�น  ไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

           ๗.๓  หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

          ๗.๔  หนังสือคํ� าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งไดแ้จง้

ชื�อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

           ๗.๕  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

            หลกัประกนันี�จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�คู่สัญญาพน้จาก    

ขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

   “ผูค้า้ที�ไดรั้บการคดัเลือกให้ไปทาํสัญญาแต่ไม่ไปทาํสัญญา จะตอ้งรับผิดชอบในค่าเสียหาย 

เช่น ค่าซื�อ หรือค่าจา้งที�สูงขึ�นจากผูค้า้รายอื�นดว้ย และในกรณีนี� ให้ยกเลิกการประมูล” 
 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น      ๑๒       งวด  ดงันี�  

              งวดที� ๑  เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวธีิฝัง

กลบ  ประจาํเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ให้แลว้เสร็จภายใน   ๓๑      .  ตุลาคม  

๒๕๕๘ 

              งวดที�  ๒ เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ให้แลว้เสร็จภายใน   ๓๐     .  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

              งวดที�  ๓  เป็นจาํนวนเงิน    ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนธนัวาคม  ๒๕๕๘  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ให้แลว้เสร็จภายใน   ๓๑      .  ธนัวาคม  

๒๕๕๘ 

              งวดที�  ๔  เป็นจาํนวนเงิน    ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนมกราคม  ๒๕๕๙  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๓๑      .  มกราคม  

๒๕๕๙ 

              งวดที�  ๕  เป็นจาํนวนเงิน    ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๒๙      .  

กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙ 

               งวดที�  ๖  เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ให้แลว้เสร็จภายใน   ๓๑      .  มีนาคม  

๒๕๕๙ 

             งวดที�  ๗  เป็นจาํนวนเงิน    ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวธีิฝัง

กลบ  ประจาํเดือนเมษายน  ๒๕๕๙   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน    ๓๐ .    เมษายน  

๒๕๕๙ 
 

/งวดที�  ๘... 
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              งวดที�  ๘  เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๓๑ .  พฤษภาคม  

๒๕๕๙ 

  งวดที�  ๙  เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๓๐ .  มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

              งวดที�  ๑๐  เป็นจาํนวนเงิน     ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธีฝัง

กลบ  ประจาํเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๓๑ .  กรกฎาคม  

๒๕๕๙ 

              งวดที�  ๑๑  เป็นจาํนวนเงิน    ๓๒๑.บาท/ตนั  เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวธีิฝัง

กลบ  ประจาํเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙   แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน   ๓๑ .  สิงหาคม  

๒๕๕๙ 

งวดที�  ๙ (สุดทา้ย)เป็นจาํนวนเงิน   ๓๒๑.บาท/ตนั   เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  กาํจดัขยะมูลฝอย  

แบบวิธีฝังกลบ  ประจาํเดือนกนัยายน  ๒๕๕๙  แลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     

 ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 

๙.  อตัราค่าปรับ 

       คา่ปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้  ๑๗ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

๑๐.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

         ผูช้นะการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ� งได้ทาํขอ้ตกลงเป็นหนังสือหรือทาํสัญญาจา้งตาม

แบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กวา่   ภายใน  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙  

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

           ผูม้ีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอตัราไม่เกินร้อยละ    -     ของราคาค่าจ้าง

ทั�งหมดแต่ทั�งนี�จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้  เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารใน

ประเทศ  ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) หรือหนงัสือคํ�าประกนั ของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน หลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซึ� งไดแ้จง้ชื�อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือ 

คํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั�น 

  ๑๒. การหักเงินประกนัผลงาน 

         ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะหกัเงินจาํนวนร้อยละ  ๑๐ ของเงิน

ทีต้องจ่ายในงวดนั�นเพื�อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที�เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไวท้ั� งสิ�นไม่ตํ�ากว่า ๖  เดือน  

(สาํหรับสัญญาที�เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของค่าจา้งทั�งหมด (สําหรับสัญญาที�เป็นราคาเหมารวม) 

          ผูรั้บจา้งมีสิทธิที�จะขอเงินประกนัผลงานคืน  โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคาร

ซึ� งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔)  หรือหนงัสือคํ�าประกนัของบริษทั

เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี�ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละ 

/ประกอบ... 



- ๙ - 
 

ประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งไดแ้จง้ชื�อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแลว้ 

โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔) มาวางไวต่้อ องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา เพื�อ

เป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้

           องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะคืนเงินประกนัผลงาน  และ/หรือหนังสือคํ�าประกนัของ

ธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

                   ๑๓.๑  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี   ๒๕๕๙ . เงินกูจ้าก                        

                     -                  และเงินช่วยเหลือจาก                                           -                                              . 
 

           การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้ต่อเมื�อ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา ได้รับอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เงินกูจ้าก                                  -                                             .และ

เงินช่วยเหลือจาก                                                   -                                 .แลว้เท่านั�น 

            ราคากลางของงาน  จ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ตําบลแพรกษา  ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�   เป็นเงินทั�งสิ�น   ๓,๖๐๐,๐๐๐.-บาท     (สามล้านหกแสน

บาทถ้วน) 

           ๑๓.๒  เมื�อองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและ

และได้ตกลงจา้งตามการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ� งของมาเพื�อ งานจา้ง

ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการ

รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูม้ีสิทธิเสนอราคาซึ� งเป็น    ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงันี�  

   (๑) แจ้งการสั�งหรือนําสิ� งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วนั 

นบัตั�งแต่วนัที�ผูรั้บจ้างสั�ง  หรือซื�อของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื�นได ้

   (๒) จดัการให้สิ� งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ให้บรรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� ง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื�นหรือเป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้

ให้บรรทุกของลงเรืออื�น 

   (๓) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย      การ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

          ๑๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาแลว้  จะถอนตวัออกจากการประมูลฯ  มิได ้ และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูม้ีสิทธิ

เสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้  ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ 

(๗)  มิฉะนั�น องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที�จดัหาทนัที  

และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั�งอาจพิจารณาให้เป็นผูท้ิ�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

/๑๓.๔ ผูม้ีสิทธิ... 

 



- ๑๐ - 
 

          ๑๓.๔  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาซึ� ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา 

หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา จะริบหลกัประกนั

ซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือคํ�าประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี)  

รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

            ๑๓.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา   สงวนสิทธิ� ที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข   หรือ

ขอ้กาํหนดในแบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

  ๑๔.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  ๑.๗  จะนาํมาใช้ในกรณีที�ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ�น  โดยวิธีการต่อไปนี�  

                                                                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                                                    . 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือภายใน

ระยะเวลาที� องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที�ไดร้ะบุ    ในขอ้ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 

   เมื�อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูม้ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้ก

ลงจา้งก่อสร้างตามประกาศนี�แลว้  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว         ผูม้ีสิทธิ

เสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูม้ี

วุฒิบตัรระดบั ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที� ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่

ตํ�ากวา่ร้อยละ   ๑๐   ของแต่ละสาขาช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย   ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง   ดงัต่อไปนี�  

     ๑๕.๑                                                       -                                                                       . 

     ๑๕.๒                                                      -                                                                         . 

.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมายและระเบียบได้

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

   

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 
 

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

วนัที�  ๒๘   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ . 

 
 
 


