
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เร่ือง   ประมูลจางโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. และปรับปรุงผิวจราจร 

ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ  หมู  ๑,๗  ตําบลแพรกษา  ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Auction) 

                             
 

 
 

 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  มีความประสงค์

จะประมลูจา้ง  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนาํ คสล. และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ  หมู่  ๑,๗  

ตาํบลแพรกษา    โดยวางท่อระบายนาํ  คสล. ขนาด Ø  ๐.๖๐  เมตร  บ่อพกั คสล. ขนาดภายใน ๑.๐๐ x ๑.๐๐  เมตร        

ทุกระยะ  ๑๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๑,๑๑๕  เมตร  ไหล่ทางเป็นรางระบายนาํ คสล. กวา้ง  ๐.๕๐  เมตร  และปรับปรุง

ผวิจราจร โดยปูดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หนา ๐.๐๗  เมตร  กวา้ง  ๖.๐๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๘๔๕  เมตร  หรือคิดเป็น

พืนทีไม่น้อยกว่า  ๕,๐๗๐  ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พร้อมป้ายโครงการ                  

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี 

๑.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

๒. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการ   

และไดแ้จง้เวียนชือแลว้  หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผลของการสั งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบ     

ของทางราชการ 

  ๓. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน 

และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 

  ๔.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน

ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่า  นนั 

  ๕.   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานที

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๓,๒๘๖,๘๐๐.-บาท  และเป็นผลงานทีเป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานเอกชนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เชือถือ 

  กาํหนดดูสถานทีก่อสร้าง ในวนัที   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา   ๑๐.๐๐  น.  พร้อมเพรียงกัน            

ณ  ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติม ในวนัที   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙    

เวลา   ๑๐.๓๐    น.  เป็นตน้ไป 

 

                         /กาํหนดยนื... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๒ - 

 

กาํหนดยนืซองประมลู  ในวนัที   ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๙ .ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๐.๓๐  น.  

ณ  ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ (ทีว่าการอาํเภอเมือง

สมุทรปราการ ชนั ๓) 

  ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารการประมลูดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-  บาท     

ไดที้  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู่ ๖ ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ     

ระหวา่งวนัที   ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  ถึงวนัที    ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙    ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซด ์www.preaksa.net  และ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข   ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ  ๑๑๕  ในวนัและเวลาราชการ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                         ประกาศ   ณ   วนัที     ๒๑      เดือน    กรกฎาคม      พ.ศ.     ๒๕๕๙ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงชือ                                                  

                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               

                     ตาํแหน่ง    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี     ๘/๒๕๕๙ 

การจาง   โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล.  และปรับปรุงผิวจราจร  ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ   
หมู  ๑,๗  ตําบลแพรกษา    ตามประกาศ   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที่    ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 

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

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา    อําเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ         . 

ซึงต่อไปนีเรียกว่า “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”   มีความประสงค์จะประมูลจา้ง  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 
คสล.  และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ   หมู  ๑,๗  ตําบลแพรกษา    โดยวางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด          
Ø  ๐.๖๐  เมตร  บอพัก คสล. ขนาดภายใน ๑.๐๐ x ๑.๐๐  เมตร  ทุกระยะ ๑๐ เมตร ระยะทางยาว  ๑,๑๑๕ เมตร ไหลทาง
เปนรางระบายน้ํา คสล.กวาง  ๐.๕๐  เมตร  และปรับปรุงผิวจราจร โดยปูดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๐.๐๗  เมตร  
กวาง  ๖.๐๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๘๔๕  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๕,๐๗๐  ตารางเมตร  ตามรูปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปายโครงการ    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง   ๘,๒๑๗,๐๐๐.-บาท           

ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี                                                                                  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 
     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จาํนวน       ๘     แผน่)            

     ๑.๒ แบบใบยนืขอ้เสนอการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (จาํนวน       ๒     แผน่)           

๑.๓  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา    (จาํนวน       ๒      แผน่)      

๑.๔ หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

          (จาํนวน       ๒     แผน่)                         

                            ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง         (จาํนวน     ๑๒     แผน่)             

     ๑.๖ แบบหนงัสือคาํประกนั         

                                 (๑)  หลกัประกนัซอง       (จาํนวน        ๑     แผน่)             

                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา      (จาํนวน        ๑     แผน่)             

   (๓)  หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้   (จาํนวน        -     แผน่)       

   (๔)  หลกัประกนัผลงาน          (จาํนวน        -     แผน่)  

     ๑.๗  สูตรการปรับราคา      (จาํนวน        -     แผน่)                        

        ๑.๘ บทนิยาม          (จาํนวน        ๒    แผน่)        

              (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

              (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

        ๑.๙  แบบบญัชีเอกสาร    

              (๑) บญัชีเอกสารส่วนที ๑     (จาํนวน         ๒    แผน่)          

           (๒)บญัชีเอกสารส่วนที ๒     (จาํนวน          ๑    แผน่)                     

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

                        /๒. คุณสมบติั... 

 
 



 

- ๒ - 
 
 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
    ๒.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

      ๒.๒ ผูป้ระสงค์จะผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูที้ถูกระบุชือไวใ้นบัญชีรายชือผูทิ้ งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชือแลว้ หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผลของการสั งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

      ๒.๓ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคา      

รายอืน และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ 

      ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่า  นนั 

    ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังาน     

ทีประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๓,๒๘๖,๘๐๐.-  บาท  และเป็นผลงานทีเป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานเอกชนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เชือถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 

                            ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (๑)  ในกรณีทีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้นืสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยืนสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่   พร้อม

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(๒)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล   

ให้ยืนสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูน้ัน สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบัตร

ประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

           (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็น 

ผูร่้วมคา้ ใหย้นืสาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีทีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยืน

เอกสารตามทีระบุไวใ้น (๑) 

           (๔)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี) พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                    (๕)  บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 

 

                          /๓.๒ ส่วนที ๒... 
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     ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (๑)  หนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยตอ้งลงนามพร้อม

ประทบัตรา(ถา้มี) 

                    (๒) หนังสือมอบอาํนาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผูป้ระสงค์จะเสนอราคา

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอืนทาํการแทน 

       (๓) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ ๕ 

       (๔)  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  

        (๕)  บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 

        (๖)  แบบใบยนืขอ้เสนอการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

                              (๗) บญัชีเอกสารส่วนที  ๒ ทงัหมดทีไดย้นืตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
    ๔.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยนืขอ้เสนอตามแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประมลูจา้ง ดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  และหนงัสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน  

และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นรวมทงัลงลายมือชือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 

    ๔.๒  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

  ๔.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า    ๙๐     วนั  นบัแต่วนัยนืยนัราคา 

สุดทา้ย  โดยภายในกาํหนดยนืราคา  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาทีตนเสนอ

ไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้  

    ๔.๔  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาทีจะจา้งให้แลว้เสร็จ    

ไม่เกิน   ๑๕๐   วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัทีไดรั้บหนังสือแจง้จากองค์การบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา ใหเ้ริมทาํงาน 

    ๔.๕  ก่อนยนืเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์    ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสญัญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถี้ถว้นและเขา้ใจในเอกสารประมูลจา้งทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืน

ขอ้เสนอตามเงือนไขในเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ๔.๖  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยนืเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการดาํเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที้หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจา้งตามเอกสาร

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที   ๘/๒๕๕๙”   ยืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูลตามโครงการ        

ในวนัที   ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๙   ตงัแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ    
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)  
  เมือพน้กาํหนดเวลายนืเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  จะไม่รับเอกสารเพิมเติม

โดยเด็ดขาด    
คณะกรรมการดาํเนินการประมลูจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

แต่ละรายว่า เป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอืน  หรือเป็นผูมี้

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)        

ณ  วนัประกาศประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทงัตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ ๓.๒  และแจง้ 

           /ผูป้ระสงค.์.. 
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ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือวธีิอืนใดที

มีหลกัฐานว่า  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการประมูลก่อนหรือในขณะทีมีการเสนอราคาด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ว่า  มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนัน

ออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงค์จะเสนอราคา

หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน 

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผ่านการคดัเลือกเบืองตน้  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ว ันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น                

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสงัดงักล่าวต่อ

ผูว้่าราชการจงัหวดั ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการดาํเนินการประมลู  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของ

ผูว้่าราชการจงัหวดั ใหถื้อเป็นทีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จ ภายในเวลาทีกาํหนดไว ้คณะกรรมการ

ดาํเนินการประมลูอาจใชดุ้ลยพินิจระงบัการประมลูชวัคราว  และกาํหนดวนั  และเวลา เพือเริมตน้กระบวนการเสนอ

ราคาใหม่  โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดาํเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวด

ราคาฯ  เพือใหก้ารประมลูฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

 ๔.๗  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงันี 

                              (๑)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามวนั 

เวลา สถานที  ทีทางราชการกาํหนด อนัจะแจง้ให้ทราบภายหลงัโดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจาํตวั   [Used ID]  

และรหสัผา่น  [Password] เมือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั  เงือนไข  และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

   (๒)  ปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงือนไขการซือและการจา้งดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ทีไดย้นืมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเริมตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเริมตน้ที  

๘,๒๑๗,๐๐๐.- บาท (-แปดลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-)   
   (๔)  ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมลูค่าเพิม และภาษีอืน (ๆถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทงั

ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (๕)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง  LOG  IN  เขา้สู่ระบบ 

   (๖)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที  LOG  IN  แลว้  จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอใน

การประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะตอ้งตาํกว่าราคาเริมตน้ในการประมูล และจะตอ้งเสนอลดราคาขนัตาํ 

(Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าครังละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเริมตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครังถดั ๆ  ไป  

ตอ้งเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ยกว่า   ๑๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้  
 

         /(๗) หา้มผูมี้สิทธิ... 
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   (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือการประมลูเสร็จสินแลว้ จะตอ้งยนืยนั 

ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์  ราคาทียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาทีเสนอหลงัสุด 

   (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะราคา  ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ

ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทงันี

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 

         ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พร้อมกับการยืนซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค 

จาํนวน  ๔๑๐,๘๕๐.- บาท (-ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนแปดรอยหาสิบบาทถวน-)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลา  การ

คาํประกนัตงัแต่วนัทียนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ช้

อยา่งหนึง  อยา่งใด  ดงัต่อไปนี 

        ๕.๑  เงินสด 

        ๕.๒  เช็คทีธนาคารสงัจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัที 

ทียนืซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหนา้นนัไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

          ๕.๓ หนงัสือคาํประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

          ๕.๔ หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์  ทีไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   

ซึงไดแ้จง้เวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

         ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

           หลกัประกนัซองตามขอ้นี องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะคืนให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา

หรือผูค้าํประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไดพิ้จารณาในเบืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที

คดัเลือกไวซึ้งเสนอราคาตาํสุด  จะคืนให้ต่อเมือไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้

ผกูพนัแลว้ 

       การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย 

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา               

จะพิจารณาตดัสินดว้ย  ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยนืหลกัฐาน   

การเสนอราคาไม่ถกูตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓  หรือยนืขอ้เสนอประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์       

ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้  คณะกรรมการดาํเนินการประมลู จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงค์จะเสนอรายนัน 

เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ในส่วนทีมิใช่สาระสาํคญั ทงันี  เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลแพรกษา  เท่านนั                            

        ๖.๓ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

โดยไม่มีการผอ่นผนั  ในกรณีดงัต่อไปนี 

                 /(๑) ไม่ปรากฏ... 
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                   (๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนนั ในบญัชีผูรั้บเอกสารการประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วน

ตาํบลแพรกษา 

                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  ทีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน 

           ๖.๔ ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญาคณะกรรมการ          

ดาํเนินการประมูล  หรือองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   มีสิทธิให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  ชีแจงขอ้เท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวขอ้งกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได ้องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา         

มีสิทธิทีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถกูตอ้ง 

           ๖.๕ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับราคาตาํสุด หรือราคาหนึง

ราคาใด  หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง  ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา 

ทงันี  เพือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  และใหถื้อว่าการตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เป็น

เด็ดขาด  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทงัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลแพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็น            

ผูทิ้ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้ว่า  การเสนอราคา  

กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมา             

เสนอราคาแทน เป็นตน้ 

            ในกรณีทีผูมี้สิทธิเสนอราคารายทีเสนอราคาตาํสุด  เสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ

ดาํเนินงานตามสญัญาได ้ คณะกรรมการดาํเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะให้ผูมี้สิทธิ

เสนอราคารายนนั  ชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทาํให้เชือไดว้่าผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประมูลจา้ง

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํชีแจงไม่เป็นทีรับฟังได ้ องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา            

มีสิทธิทีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนนั 

            ๖.๖ ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลงัจากการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคา    

รายอืน  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง การแข่งขนั

ราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้  ๑.๘  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  มีอาํนาจทีจะตัดรายชือผูมี้สิทธิเสนอราคา

ดงักล่าว  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนนัเป็นผูทิ้ งงาน  

  ๗.  การทําสัญญาจาง 

       ผูช้นะการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)  จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญา 

ดงัระบุในขอ้  ๑.๕  กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วนั นับถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวาง

หลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  (หา้)  ของราคาค่าจา้งทีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 
 

        /๗.๑ เงินสด... 
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           ๗.๑  เงินสด 

           ๗.๒  เช็คทีธนาคารสงัจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทาํ

สญัญาหรือก่อนหนา้นนั  ไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

           ๗.๓  หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

           ๗.๔  หนังสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้

แจง้ชือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

           ๗.๕  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

            หลกัประกนันีจะคืนให ้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีคู่สญัญาพน้จาก    

ขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

   “ผูค้ ้าทีได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาแต่ไม่ไปทําสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน

ค่าเสียหาย  เช่น ค่าซือ หรือค่าจา้งทีสูงขึนจากผูค้า้รายอืนดว้ย และในกรณีนีใหย้กเลิกการประมลู” 

๘.  คาจางและการจายเงิน   (สญัญาเป็นราคาเหมารวม) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น      ๓      งวด  ดงันี 

งวดที ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ   ๓๐   ของค่าจา้ง เมือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  วางท่อระบายนาํ 

และบ่อพกั คสล. แลว้เสร็จคิดเป็นระยะทางยาว  ๗๕๐ เมตร   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     ๙๐     วนั     

งวดที ๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ   ๓๐   ของค่าจา้ง เมือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  วางท่อระบายนาํ 

และบ่อพกั คสล.  พร้อมเทคอนกรีตรางระบายนาํ  แลว้เสร็จทงัหมด    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     ๔๐     วนั               

งวดสุดทา้ยเป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐  ของค่าจา้ง  เมือผูรั้บจา้งดาํเนินการ  ปูพืนผวิจราจร 

ดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต และงานทีเหลือทงัหมดแลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย  ตามรูปแบบและสญัญา   รวมทงัทาํ

สถานทีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย  

๙.  อัตราคาปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้  ๑๗  จะกาํหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐   ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

         ผูช้นะการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสญัญาจา้งตาม

แบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่

นอ้ยกว่า      -     เดือน    ๒   ปี  นบัถดัจากวนัทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้ง

รีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   ๑๕  วนั  นบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง              

๑๑. การจายเงินลวงหนา 
           ผูมี้สิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ    -     ของราคาค่าจา้ง

ทงัหมดแต่ทงันีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้  เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือคาํประกนัของธนาคาร

ในประเทศ  ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) หรือหนงัสือคาํประกนั ของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน หลกัทรัพย ์ 

ทีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้ชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือคาํประกนั   

ดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นนั   

  /๑.๒.การหกัเงิน... 
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  ๑๒. การหักเงินประกนัผลงาน 

         ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะหกัเงินจาํนวนร้อยละ  ๑๐ ของ

เงินทีตอ้งจ่ายในงวดนนัเพือเป็นประกนัผลงาน  ในกรณีทีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถกูหกัไวท้งัสินไม่ตาํกว่า ๖  เดือน  

(สาํหรับสญัญาทีเป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของค่าจา้งทงัหมด (สาํหรับสญัญาทีเป็นราคาเหมารวม) 

          ผูรั้บจา้งมีสิทธิทีจะขอเงินประกนัผลงานคืน  โดยผูรั้บจ้างจะต้องวางหนังสือคาํประกนัของ

ธนาคารซึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔)  หรือหนังสือคาํประกนั

ของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละ

ประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้ชือเวียนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทราบแลว้ 

โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔) มาวางไวต่้อ องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

เพือเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้

           องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะคืนเงินประกนัผลงาน  และ/หรือหนงัสือคาํประกนัของ

ธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 

๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                   ๑๓.๑  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครังนีไดม้าจากเงิน  จายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๙ . เงินกูจ้าก              -            และเงินช่วยเหลือจาก           -                  . 

           การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเมือ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ไดรั้บอนุมติัเงิน

ค่าก่อสร้างจากเงิน   จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙                           เงินกูจ้าก         -                   .

และเงินช่วยเหลือจาก                   -                  .แลว้เท่านนั 

            ราคากลางของงาน  กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ  
หมู  ๑,๗  ตําบลแพรกษา    ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี  เป็นเงินทงัสิน   ๘,๒๑๗,๐๐๐.-บาท  

(-แปดลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) 
           ๑๓.๒  เมือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง

และและไดต้กลงจา้งตามการประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสงัหรือนาํสิงของมาเพือ งาน

จา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนันตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ใหบ้ริการรับขนไดต้ามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงันี 

   (๑) แจ้งการสั งหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั 

นบัตงัแต่วนัทีผูรั้บจา้งสงั  หรือซือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืนได ้

   (๒) จดัการใหสิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ใหบ้รรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย 

ซึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนนั ก่อนบรรทุกของลงเรืออืนหรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออืน 
 

   /(๓) ในกรณี... 



- ๙ - 
 

   (๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย         

การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

          ๑๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึงไดย้นืเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ต่อ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาแลว้  จะถอนตวัออกจากการประมลูฯ  มิได ้ และเมือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้

สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกาํหนดในขอ้  ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗)  มิฉะนนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที

จดัหาทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้ งงานได ้หากมี

พฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

          ๑๓.๔  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึง องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํ

สญัญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาทีทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา จะริบ

หลกัประกันซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือคาํประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหายอืน (ถา้มี)  รวมทงัจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

            ๑๓.๕  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   สงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข   หรือ

ขอ้กาํหนดในแบบสญัญา  ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

  ๑๔.  การปรับราคาคางานกอสราง 
           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  ๑.๗  จะนาํมาใชใ้นกรณีที

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิมขึน  โดยวิธีการต่อไปนี 

                                                                                                                                                                                    . 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะตอ้งคงทีทีระดบัทีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาหรือภายใน

ระยะเวลาที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการทีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝมือชาง 

   เมือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และได้

ตกลงจา้งก่อสร้างตามประกาศนีแลว้  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว         ผูมี้

สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ

ผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ใน

อตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ   ๑๐   ของแต่ละสาขาช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย   ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง   ดงัต่อไปนี 

     ๑๕.๑     สาขาโยธา,ก่อสร้าง                                                                                                . 

.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กฎหมายและระเบียบได้

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 

(นางสาวไพรวลัย ์  พุ่มอาศยั) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

วนัที   ๒๑   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ . 


