
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผวิจราจร   

ซอยสุดใจ  หมู่ที ่๑,๕ ต.แพรกษา   ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์          
                             
 
 
 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   อ าเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ              
มีความประสงค์จะประมูลจ้าง  โครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล.และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  ซอยสุดใจ  
หมู่ที่ ๑,๕ ต.แพรกษา     .   
   โดยก่อสร้างเป็นถนน  คสล.  ช่วงที่ ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑.๐๐ เมตร  หนา ๐.๒๐ เมตร        
ทรายหยาบรองพ้ืนหนา  ๐.๐๕ เมตร  พื้นฐานหินคลุก  หนา ๐.๒๐ เมตร  ยาว ๑๔๖  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๔๖ ตารางเมตร  และช่วงที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑.๕๐ เมตร  หนา ๐.๒๐  เมตร  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา           
๐.๐๕ เมตร  พื้นฐานหินคลุก  หนา  ๐.๒๐ เมตร  ยาว ๔๘๐ เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๘๐ ตารางเมตร  
พร้อมปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา  ๐.๐๗ เมตร  ช่วงที่ ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๖ เมตร  และ
ช่วงที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๗.๕๐ เมตร  ยาว ๔๘๐ เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๒ ตารางเมตร                  
ตามรูปแบบและรายละเอียด  อบต.แพรกษา  พร้อมป้ายโครงการ     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นผู้มี

อาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๒,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-) 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่ นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 

 
/๕.นิติบุคคล... 

 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
 

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดดูสถานที่กอ่สร้าง ในวันที่     ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา   ๑๐.๐๐   น.  พร้อมเพรียงกัน           
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๖๐  เวลา     ๑๐.๓๐      น.  เป็นต้นไป 

  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว  
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค  ในการท างานผู้เสนอราคาจะน ามาเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้ 

ก าหนดย่ืนซองประมูล  ในวันที่    ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐     .ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น.  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ช้ัน ๓) 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ    ๓๐๐.-  บาท     
ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู่ ๖ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     
ระหว่างวันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๐   ถึงวันที่   ๓๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.preaksa-
sao.go.th  และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ  ๑๑๕   
ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๘      เดือน     กรกฎาคม      พ.ศ.           ๒๕๖๐      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงช่ือ                                                  
                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               
                     ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา                      
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เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่      ๘  /๒๕๖๐ 
การจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร   

ซอยสุดใจ  หมู่ที่ ๑,๕ ต.แพรกษา    
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

ลงวันที ่      ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๐        .  
           ----------------------------------------------  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ               . 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีความประสงค์จะประมูล  โครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล. 

 และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร  ซอยสุดใจ  หมู่ที่ ๑,๕ ต.แพรกษา          .   
   โดยก่อสร้างเป็นถนน  คสล.  ช่วงที่ ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑.๐๐ เมตร  หนา ๐.๒๐ เมตร        
ทรายหยาบรองพ้ืนหนา  ๐.๐๕ เมตร  พื้นฐานหินคลุก  หนา ๐.๒๐ เมตร  ยาว ๑๔๖  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๔๖ ตารางเมตร  และช่วงที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑.๕๐ เมตร  หนา ๐.๒๐  เมตร  ทรายหยาบรองพื้นหนา           
๐.๐๕ เมตร  พื้นฐานหินคลุก  หนา  ๐.๒๐ เมตร  ยาว ๔๘๐ เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๘๐ ตารางเมตร  
พร้อมปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา  ๐.๐๗ เมตร  ช่วงที่ ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๖ เมตร  และ
ช่วงที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๗.๕๐ เมตร  ยาว ๔๘๐ เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๒ ตารางเมตร                  
ต าม รูปแบบและรายละ เอี ยด   อบต .แพรกษา   พ ร้อมป้ า ยโครงการ      ด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์                                        
ราคากลาง    ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท    ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา     โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้                                                                                   

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จ านวน     ๑๕    แผ่น)            
     ๑.๒ แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (จ านวน       ๒     แผ่น)           

๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา    (จ านวน       ๑      แผ่น)      
๑.๔ หนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

          (จ านวน       ๒     แผ่น)                         
                            ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง         (จ านวน     ๑๒     แผ่น)             
     ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน         
                                 (๑)  หลักประกันซอง       (จ านวน        ๑     แผ่น)             
                                 (๒) หลักประกันสัญญา      (จ านวน        ๑     แผ่น)             
   (๓)  หลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า   (จ านวน        -     แผ่น)       
   (๔)  หลักประกันผลงาน          (จ านวน        -     แผ่น)  
 

           /๑.๗ สูตรการ... 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
     ๑.๗  สูตรการปรับราคา      (จ านวน        -     แผ่น)                        
        ๑.๘ บทนิยาม          (จ านวน        ๒    แผ่น)        
              (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
              (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

        ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร    
              (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑     (จ านวน         ๒    แผ่น)          
           (๒)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     (จ านวน          ๑    แผ่น)                     

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
    ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      ๒.๒ ผู้ประสงค์จะผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
      ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   ราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
      ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น 
    ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน     
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๒,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เช่ือถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
                            ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

                /(๒) ในกรณี... 
 
 

 
 



 
- ๓ - 

(๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ให้ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืน
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
           (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
     

     ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) 
                    (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
       (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
       (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
        (๕)  บัญชรีายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
        (๖)  แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                              (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
    ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

  ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๓๐     วัน  นับแต่วันยืนยันราคา 
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้   
    ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ  ไม่
เกิน   ๑๒๐     วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา ให้เร่ิมท างาน 
 

/๔.๕  กอ่นยื่น… 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 

    ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   ๘ /๒๕๖๐”   ย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ        
ในวันที่      ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐     ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ช้ัน ๓)  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  ๑.๘ (๑)        
ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้ง 
 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่
มีหลักฐานว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอราคา  และองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น                
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด า เนินการประมูลว่า   กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ  ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลช่ัวคราว  และก าหนดวัน  และเวลา เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 

/คณะกรรมการ… 
 
 



 
- ๕ - 

 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพื่อให้การประมูลฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
                              (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามวัน 
เวลา สถานที่  ที่ทางราชการก าหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว   [Used ID]  
และรหัสผ่าน  [Password] เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเร่ิมต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่  
๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-ส่ีล้านบาทถ้วน-)   
   (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
   (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  LOG  IN  แล้ว  จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้ นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไป  
ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า   ๑๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาคร้ังสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว  
 

   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน 
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 
         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันที่ย่ืน
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

        ๕.๑  เงินสด 
        ๕.๒  เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวันที่ 

ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
          ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

/๕.๔หนังสือค้ า... 
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          ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
       การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา               
จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม 
       ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน   
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา  เท่านั้น                            
        ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

                   (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา 
                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
           ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ          
ด าเนินการประมูล  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา         
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
           ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง  ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เป็น
เด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า   การเสนอราคากระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
            ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น  ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา            
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
            ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา    
รายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๘  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ๗.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ  ๑.๕  กับองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

           ๗.๑  เงินสด 
           ๗.๒  เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
           ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
          ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
           ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก    
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

/ผู้ค้า... 
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   “ผู้ค้าที่ได้ รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล” 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น      ๑      งวด  ดังนี้ 
งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   -   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  -      ให้แล้วเสร็จ

ภายใน     -     วัน               
  งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

  
๙.  อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

         ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า      -     เดือน    ๒   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง              

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ    -     ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า  เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์  
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
 

แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   
ดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 

  ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
         ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะหักเงินจ านวนร้อยละ  ๑๐ ของ
เงินทีต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งส้ินไม่ต่ ากว่า ๖  เดือน  
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
          ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔)  หรือหนังสือค้ าประกัน
ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ 
 

/ประกอบ... 
 
 



 
- ๙ - 

 

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่ือเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) มาวางไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                   ๑๓.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี   จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐. เงินกู้จาก              -            และเงินช่วยเหลือจาก           -                  . 
           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจ้างจากงบประมาณประจ าปี   จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐     เงินกู้จาก      -       .และ
เงินช่วยเหลือจาก        -            .แล้วเท่านั้น 
            ราคากลางของงาน  โครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร   
ซอยสุดใจ  หมู่ที่ ๑,๕ ต.แพรกษา .ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งส้ิน   ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท       
(-หกล้านบาทถ้วน-) 
           ๑๓.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าสิ่งของมาเพื่อ งาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น    ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย         
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

          ๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗)  มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่
จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

/๑๓.๔... 



 
-๑๐- 

 

          ๑๓.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
            ๑๓.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข   หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๔.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  ๑.๗  จะน ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                                    . 
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว    ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๑๐   ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย   ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง   ดังต่อไปนี้ 

     ๑๕.๑     สาขาโยธา,ก่อสร้าง                                                                                                        . 
     ๑๕.๒                                                                                                                               . 

.                                      .ฯลฯ                                      . 
                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

 

 

(นางสาวไพรวัลย์   พุ่มอาศัย) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่     ๑๘    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ . 
 
 
 
 



 
 

บทนิยาม 
 
 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”     หมายความว่า   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคา    เพื่อรับจ้างในการสอบราคา
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลกัษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มคีวามสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้
อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอกีรายหนึ่ง  หรือหลายราย   ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้ 
 (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด     หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการ
นั้น   หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 
 (๓)  มคีวามสัมพันธ์กันในลกัษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ (๒) โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง       เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการ
สอบราคาจ้างคร้ังนี้   หรือในนัยกลับกัน 

  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)  (๒) หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง     หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง   ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้าง
คราวเดียวกัน   ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสมัพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  แล้วแต่กรณี 
 

 

           / “การขัดขวาง... 
 



 

 

      -  ๒ - 
 

  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระท าการใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง   หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการ
ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย   
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต    ทั้งนี้  โดยมี
วัตถุ-ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน    หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น         หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     โดยมิใช่เป็นไปในทาง
ประกอบธุรกิจปกติ 
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