
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา 

เรื�อง   ประมูลจ้างโครงการตดิตั�งเครื�องหมายและตเีส้นจราจร 

      ในเขตพื�นที�อบต.แพรกษา  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          

                             
 

 
 

 

   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

ประสงคจะประมูลจาง  โครงการติดตั้งเครื่องหมายและตีเสนจราจรในเขตพื้นที่ อบต. แพรกษา  โดยติดตั้ง

เครื่องหมายจราจรบริเวณทางรวม - ทางแยกเขตชุมชนและตีเสนจราจรพรอมทาสีขอบทางถนนสายนาคดี - มังกร 

ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปายโครงการ  . ดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้

๑.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   

และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ     

ของทางราชการ 

  ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 

  ๓.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวา  นั้น 

  ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ

บริหารสวนตําบลแพรกษา 

   ๖.   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา   ๑,๐๒๕,๔๐๐.-บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เชื่อถือ 

  กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่   ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา   ๑๐.๐๐   น.  พรอมเพรียงกัน           

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่     ๑๐   . 

กรกฎาคม  ๒๕๕๘  .เวลา   ๑๐.๓๐      น.  เปนตนไป 

 
 
                         /กําหนดยื่น... 

 
 



- ๒ - 

 
กําหนดยืน่ซองประมูล  ในวนัที่   ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น.  

ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจดัซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น 

๓) 

  ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-  บาท     

ไดที ่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     

ระหวางวนัที ่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ถึงวนัที ่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดไดทีเ่ว็บไซด www.preaksa.net  และ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

                         ประกาศ   ณ   วนัที่     ๑      เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ.     ๒๕๕๘ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงชื่อ                                                  

                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               

                     ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที�   ๘/๒๕๕๘ 
การจ้างโครงการตดิตั�งเครื�องหมายและตเีส้นจราจรในเขตพื�นที� อบต. แพรกษา   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

ลงวนัที�   ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

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

  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา    อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ    จงัหวดัสมุทรปราการ         . 

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะประมูลจาง โครงการติดตั�งเครื�องหมายและตี

เส้นจราจรในเขตพื�นที� อบต. แพรกษา  โดยตดิตั�งเครื�องหมายจราจรบริเวณทางร่วม - ทางแยกเขตชุมชนและตีเส้น

จราจรพร้อมทาสีขอบทางถนนสายนาคดี - มงักร ตามรูปแบบและรายละเอยีด อบต.แพรกษา  พร้อมป้ายโครงการ..

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ราคากลาง    ๒,๕๖๓,๕๐๐.-บาท  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา     โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้                                                                                   

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จํานวน      ๑๑      แผน)            

     ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (จํานวน       ๒     แผน)           

๑.๓  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา    (จํานวน       ๑      แผน)      

๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

          (จํานวน       ๒     แผน)                         

                            ๑.๕ แบบสัญญาจาง         (จํานวน     ๑๒     แผน)             

     ๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน         

                                 (๑)  หลักประกันซอง       (จํานวน        ๑     แผน)             

                                 (๒) หลักประกันสัญญา      (จํานวน        ๑     แผน)             

   (๓)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวหนา   (จํานวน        -     แผน)       

   (๔)  หลักประกันผลงาน          (จํานวน        -     แผน)  

     ๑.๗  สูตรการปรับราคา      (จํานวน        -     แผน)                        

        ๑.๘ บทนิยาม          (จํานวน        ๒    แผน)        

              (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 

              (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

        ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร    

              (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑     (จํานวน         ๒    แผน)          

           (๒)บัญชีเอกสารสวนที่ ๒     (จํานวน          ๑    แผน)                     
             

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

 

                        /๒. คุณสมบัต.ิ.. 

 



 

- ๒ - 

๒.  คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

    ๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๒.๒ ผูประสงคจะผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

      ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา   

รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

      ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม

ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา  นั้น 

      ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ

บริหารสวนตําบลแพรกษา 

    ๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน     

ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา   ๑,๐๒๕,๔๐๐.-  บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เชื่อถือ 

๓. หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน  คือ 

                            ๓.๑ ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี� 

          (๑)  ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ   พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

           (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน 

ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา

ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

           (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษมีูลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                    (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 

                          /๓.๒ สวนที่ ๒... 

 

 
 



- ๓ - 

     ๓.๒  ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี� 

        (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม

ประทับตรา(ถาม)ี 

                    (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

       (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 

       (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

        (๕)  บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 

        (๖)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

                              (๗) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 

    ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

    ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

  ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๓๐     วัน  นับแตวันยืนยันราคา 

สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได   

    ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ     

ไมเกิน   ๖๐     วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล

แพรกษา ใหเริม่ทํางาน 

    ๔.๕  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู

รางสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจในเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ๔.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง

ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่   ๘/๒๕๕๘”   ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ        

ในวันที่   ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อ

หรือ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลระดับอาํเภอ (ที�ว่าการอาํเภอเมอืงสมุทรปราการ ชั�น ๓)  

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม

โดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

แตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)        

ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจง 

       /ผูประสงค... 
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ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบัหรอืวธิอีืน่ใด

ที่มีหลักฐานวา  ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

    หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย

นั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเ์สนอราคา  และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ

ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

  ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่มผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน                

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว

ตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ

ของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ

ดําเนินการประมูลอาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และกําหนดวัน  และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ

ราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ระหวางการประกวด

ราคาฯ  เพื่อใหการประมูลฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ   

 ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

                              (๑)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ตามวัน 

เวลา สถานที่  ทีท่างราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว   [Used ID]  

และรหัสผาน  [Password] เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

   (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่  

๒,๕๖๓,๕๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื�นสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน)   

   (๔)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถามี) รวมคาใชจาย

ทั้งปวงไวดวยแลว 

   (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 

   (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่  LOG  IN  แลว  จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  ๕,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ  ไป  

ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   ๕,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว  

   (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน 

ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด                 /(๘) ผูมีสิทธิ... 
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   (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลกัประกนัซอง 

         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน  ๑๒๘,๑๗๕.- บาท (-หนึ�งแสนสองหมื�นแปดพนัหนึ�งร้อยเจด็สิบห้าบาทถ้วน-)  โดยหลักประกันซองจะตอง

มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดย

หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้

        ๕.๑  เงินสด 

        ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันที่ 

ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

          ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

          ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย   ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   

ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

           หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา

หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

       การคืนหลักประกันซอง  ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

       ๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา               

จะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน   

การเสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส       

ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น 

เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการบริหาร

สวนตําบลแพรกษา  เทานั้น                            

        ๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา 

โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 

               (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ องคการบริหาร      

สวนตําบลแพรกษา 

                 /(๒) เสนอราย... 
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                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

           ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ          

ดําเนินการประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา         

มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 

           ๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง  ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ

พิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบล

แพรกษา  เปนเด็ดขาด  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิ

เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา       

การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

            ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายทีเ่สนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะใหผูมีสิทธิ

เสนอราคารายนั้น  ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา            

มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

            ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา    

รายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  ๑.๘  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ

ราคาดังกลาว  และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

  ๗.  การทําสัญญาจ้าง 

       ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ  ๑.๕  กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  (หา)  ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได 

ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

          ๗.๑  เงินสด 

           ๗.๒  เชค็ที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้น  ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

           ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

        /๗.๔ หนังสือ... 
 



- ๗ - 
 
 

          ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง

ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

           ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

            หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก    

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

   “ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบใน

คาเสียหาย เชน คาซื้อ หรือคาจางที่สูงขึ้นจากผูคารายอื่นดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล” 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน      ๒      งวด  ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๔๐   ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตดิตั�งไฟ

กระพริบโซล่าเซลล์ , กระจกโค้งนิรภัย และตเีส้นจราจรหรือทาสีขอบทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร หรือ

เมื�อผู้รับจ้างตเีส้นจราจรหรือทาสีขอบทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร  ใหแลวเสร็จภายใน     ๓๐     วัน               

งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   -    ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                      . 

                                                   -                                                                                                                               . 

ใหแลวเสร็จภายใน        -      .วัน           

  งวดสุดทายเปนจํานวนเงนิในอตัรารอยละ  ๖๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา   รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

๙.  อตัราค่าปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๒๕   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๑๐.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

         ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไมนอยกวา      -     เดือน    ๑   ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจาง

ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕    วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง              

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

           ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ    -     ของราคา

คาจางทั้งหมดแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา  เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารในประเทศ  ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน 

หลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคาร 

แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน   

ดังระบุในขอ ๑.๖(๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

 
/๑๒. การหักเงิน... 

 



- ๘ - 

  ๑๒. การหักเงินประกนัผลงาน 

         ในการจายเงินแตละงวด  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะหักเงนิจํานวนรอยละ  ๑๐ 

ของเงินทีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖  

เดือน  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

          ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔)  หรือหนังสือค้ําประกัน

ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหหนวยงานตาง ๆ  ทราบแลว 

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไวตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

           องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนังสือค้ําประกัน

ของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

                   ๑๓.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป   ๒๕๕๗ จ่ายขาด

เงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ . เงินกูจาก              -            และเงินชวยเหลือจาก           -                  . 

           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงิน

คากอสร างจางจากงบประมาณประจําป    ๒๕๕๗  จ่ายขาด เงินสะสมประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๗                          

เงินกูจาก         -          .และเงินชวยเหลือจาก                   -                  .แลวเทานั้น 

            ราคากลางของงาน  โครงการตดิตั�งเครื�องหมายและตเีส้นจราจรในเขตพื�นที� อบต. แพรกษา  

ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงินทั้งส้ิน   ๒,๕๖๓,๕๐๐.-บาท(สองล้านห้าแสนหกหมื�นสาม

พนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

           ๑๓.๒  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง

และและไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ 

งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน    

ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง  หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย 

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย         

การสงเสริมการพาณิชยนาวี  

   /๑๓.๓ ผูประสงค... 



- ๙ - 
 

          ๑๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาแลว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ  มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗)  มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่

จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี

พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

          ๑๓.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา

สัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๗  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบ

หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอ่ืน (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

            ๑๓.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข   หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

  ๑๔.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

           การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ  ๑.๗  จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้

                                                                                                                                                                                    . 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ

ภายในระยะเวลาที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน

ขอ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝีมอืช่าง 

   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และ

ไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมี

สิทธเิสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ

ได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ   ๑๐   ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย   ๑  คน  ในแตละสาขาชาง   ดังตอไปนี ้

     ๑๕.๑     สาขาโยธา,กอสราง                                                                                                . 

     ๑๕.๒                                                                                                                               . 

.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัตติามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 

 

(นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 

ผูอํานวยการกองคลัง 

วันที่  ๑  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ . 



 
 

บทนิยาม 
 
 

 “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั”     หมายความวา   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา

เสนอราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมในกจิการของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลอ่ืนที่เขาเสนอราคา    เพื่อรับจางในการสอบราคา

จางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในคราวเดียวกัน 

 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน  

ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี ้

 (๑)  มีความสัมพันธกนัในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจดัการ  ผูบริหาร  

หรือผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของบคุคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช

อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย   ที่เสนอราคาใหแก

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในการสอบราคาจางครั้งนี ้

 (๒)  มคีวามสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไม

จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบรษิัทจํากัด  หรือบรษิัทมหาชนจํากัด  เปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด     หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบรษิัทจํากัดหรือบรษิัทมหาชนจํากัด  

อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในการสอบราคาจางครั้งนี ้

 คําวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา   ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน

กิจการนั้น   หรือในอัตราอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบาง

ประเภทหรือบางขนาด 

 (๓)  มีความสัมพนัธกันในลักษณะไขวกันระหวาง  (๑)  และ (๒) โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  

กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบคุคลราย

หนึ่ง       เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากดัหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในการ

สอบราคาจางครั้งนี้   หรือในนัยกลับกนั 

  การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)  (๒) หรือ (๓)  ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถอืหุน

ของบุคคลดังกลาว 

  ในกรณีบคุคลใดใชชื่อบคุคลอ่ืนเปนผูจดัการ  หุนสวนผูจดัการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  

ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง     หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่

แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากดั แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากดั 

หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ   ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในการสอบราคา

จางคราวเดียวกัน   ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  แลวแตกรณ ี

 
 
           / “การขัดขวาง... 

 



 
      - ๒ - 

 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา  การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง

หรือหลายรายกระทําการใด ๆ  อันเปนการขดัขวาง   หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน   หรือ

โดยการให  ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใด  หรือใชกําลัง

ประทุษราย   หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย   หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ   หรือกระทําการใดโดยทุจริต    

ทั้งนี้  โดยมีวัตถ-ุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน    หรือเพื่อใหประโยชนแกผู

เสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น         หรือเพื่อหลีกเลี่ยง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน     โดยมิใช

เปนไปในทางประกอบธุรกจิปกต ิ

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


