
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอฒัจันทร์ คสล. และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล         

(บริเวณพืน้ที่ ๒๔ ไร่) หมู่ ๑  ต าบลแพรกษา   
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) 

                             
 
 
 
 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา   อ าเภอเมืองสมุทรปราการ   จงัหวดัสมุทรปราการ              
มีความประสงค์จะประมูลจา้ง  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมพร้อมอฒัจนัทร์ คสล. และไฟส่องสว่าง
สนามฟุตบอล (บริเวณพื้นท่ี ๒๔ ไร่) หมู่ท่ี  ๑ ต าบลแพรกษา  โดย ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x 
๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลู่วิ่ง, ลู่จกัรยาน และรางระบายน ้ ารอบสนาม ก่อสร้างอฒัจนัทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐ 
เมตร พร้อมหลงัคาเมทลัชีท ภายในอฒัจนัทร์มีห้องรับรอง, ห้องพกันกักีฬา,ห้องน ้ า, ห้องอาบน ้ า,  หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุผูช้มไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐ ท่ีนัง่  และติดตั้งเสาไฟส่องสวา่ง สูง ๓๐.๐๐ เมตร 
โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วตัต ์ชนิด ๙ ดวง พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผา่ และตูค้วบคุม จ านวน ๔ ตน้   ตามรูปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา  พร้อมป้ายโครงการ  . ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ราคากลางของทางราชการ       จ  านวนเงิน   ๔๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ส่ีสิบสองลา้นบาทถว้น)                                        

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
๑.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นผูมี้

อาชีพรับจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กบังานท่ี
ประกวดราคาจา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่    ๑๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท (สิบหกลา้นแปดแสนบาทถว้น) 

๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
  ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  ๔.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแพรกษา ณ วนัประกาศประกวดราคาดว้นวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
  ๕.   นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บญัชีรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
  ๖.  นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง     
ท่ีเวป็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

/๗.คู่สัญญา.... 



 
 

-๒ - 
 

  ๗.  คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีราคามูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา   ๑๐.๐๐   น.  พร้อมเพรียงกัน            
ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัท่ี   ๓๑ สิงหาคม  
๒๕๖๐    .เวลา   ๑๐.๓๐      น.  เป็นตน้ไป  

  ผูท่ี้ไม่ไปดูสถานท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะถือวา่ไดท้ราบและเขา้ใจรายละเอียดดีแลว้ 
เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ผูเ้สนอราคาจะน ามาเป็นขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ในภายหลงัมิได ้   

ก าหนดยืน่ซองประมูล  ในวนัท่ี   ๑๓  กนัยายน  ๒๕๖๐ .ระหวา่งเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐  น.  
ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอเมือง
สมุทรปราการ ชั้น ๓) 

  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ    ๓,๐๐๐.-  บาท     
(สามพนับาทถว้น) ไดท่ี้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู่ ๖ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ    ระหวา่งวนัท่ี   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ถึงวนัท่ี    ๑  กนัยายน  ๒๕๖๐    ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซด ์
www.preaksa-sao.go.th  และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข   ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ต่อ  
๑๑๕  ในวนัและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ประกาศ   ณ   วนัท่ี     ๒๑      เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.     ๒๕๖๐ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงช่ือ                                                  
                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               
                     ต  าแหน่ง    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 

 
 

เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่    ๑๑ / ๒๕๖๐ 
การจ้าง   โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล                        

(บริเวณพืน้ที่ ๒๔ ) ส าหรับเด็กอนุบาล หมู่ที ่ ๑  ต าบลแพรกษา 
ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

ลงวนัที ่   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
           ---------------------------------------------- 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวดัสมุทรปราการ         . 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีความประสงค์จะประมูลจา้ง  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ คสล. และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ ๒๔ ไร่) หมู่ที่  ๑  ต าบลแพรกษา  
โดย ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลู่วิ่ง, ลู่จกัรยาน และรางระบายน ้ ารอบ
สนาม ก่อสร้างอฒัจนัทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐ เมตร พร้อมหลงัคาเมทลัชีท ภายในอฒัจนัทร์มีห้องรับรอง, 
ห้องพกันกักีฬา,ห้องน ้ า, ห้องอาบน ้ า,  หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุผูช้มไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
๕๐๐ ท่ีนั่ง  และติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สูง ๓๐.๐๐ เมตร โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วตัต์ ชนิด ๙ ดวง พร้อมอุปกรณ์
ป้องกนัฟ้าผา่ และตูค้วบคุม จ านวน ๔ ตน้   ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พร้อมป้ายโครงการ  ดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง   ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ส่ีสิบสองลา้นบาทถว้น)                                                                     
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา     .  โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี                                                                                   

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จ านวน     ๕๗     แผน่)            
     ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ านวน       ๒     แผน่)           

๑.๓  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา    (จ านวน       ๔      แผน่)      
๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

          (จ านวน       ๒     แผน่)                         
                            ๑.๕ แบบสัญญาจา้ง         (จ านวน     ๑๒     แผน่)             
     ๑.๖ แบบหนงัสือค ้าประกนั         
                                 (๑)  หลกัประกนัซอง       (จ านวน        ๑     แผน่)             
                                 (๒) หลกัประกนัสัญญา      (จ านวน        ๑     แผน่)             
   (๓)  หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้   (จ านวน        -     แผน่)       
   (๔)  หลกัประกนัผลงาน          (จ านวน        -     แผน่)  
     ๑.๗  สูตรการปรับราคา      (จ านวน        -     แผน่)                        
        ๑.๘ บทนิยาม          (จ านวน        ๒    แผน่)        
              (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
              (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 

/๑.๙ แบบบญัชี...... 



-๒- 
        ๑.๙  แบบบญัชีเอกสาร    
              (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑     (จ านวน         ๒    แผน่)          
           (๒)บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒     (จ านวน          ๑    แผน่)                     
            ------------------ฯลฯ----------------        

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
    ๒.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      ๒.๒ ผูป้ระสงค์จะผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบัญชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทาง
ราชการและได้แจง้เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผูท่ี้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
      ๒.๓ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคา      
รายอ่ืน และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ 
      ๒.๔ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่  นั้น 
    ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังาน     
ท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่   ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สิบหกลา้นแปดแสนบาทถว้น)     
และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เช่ือถือ 

๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 

                            ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                 (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู ้จดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่   พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(๒)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
           (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็น 
ผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
           (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

/(๕) บญัชีเอกสาร..... 

 
 



-๓- 
                    (๕)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑)       
     ๓.๒  ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
           (๑)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยตอ้งลงนามพร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
                       (๒) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู ้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 
       (๓) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ ๕ 
       (๔)  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง เอกสารผลทดสอบ 
ของวสัดุหญา้เทียม ตวัอยา่งเกา้อ้ี หญา้เทียม และตวัอยา่งเหล็ก celluar beam ส าหรับท าโครงหลงัคา ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
         (๕)  บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 
         (๖)  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๗) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
    ๔.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประมูลจา้ง ดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  
และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
    ๔.๒  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

  ๔.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่    ๙๐     วนั  นบัแต่วนัยนืยนัราคา 
สุดทา้ย  โดยภายในก าหนดยนืราคา  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอ
ไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้  
    ๔.๔  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาท่ีจะจา้งให้แล้วเสร็จ    
ไม่เกิน   ๒๔๐   วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา ใหเ้ร่ิมท างาน 
    ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจในเอกสารประมูลจา้งทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๖  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหนา้ซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ี้หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจา้งตามเอกสาร
ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี   ๑๑/๒๕๖๐”   ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ         
ในวนัท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ    
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ทีว่่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ช้ัน ๓)  
  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
แต่ละรายว่า เป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผูมี้
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑)  

/ณ วนัประกาศ..... 



-๔- 
 ณ  วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ ๓.๒  และแจง้ 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ี
มีหลกัฐานวา่  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา  กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอราคา  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน 
  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคดัเลือกเบ้ืองตน้  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น                
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด า เ นินการประมูลว่า   กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใชดุ้ลยพินิจระงบัการประมูลชัว่คราว  และก าหนดวนั  และเวลา เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอ
ราคาใหม่  โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพื่อใหก้ารประมูลฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

 ๔.๗  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
                              (๑)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามวนั 
เวลา สถานท่ี  ท่ีทางราชการก าหนด อนัจะแจง้ให้ทราบภายหลงัโดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจ าตวั   [Used ID]  
และรหสัผา่น  [Password] เม่ือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั  เง่ือนไข  และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 
   (๒)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเร่ิมตน้ของการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี  
๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-ส่ีสิบสองล้านบาทถ้วน-)   
   (๔)  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ(ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้ง
ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
   (๕)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง  LOG  IN  เขา้สู่ระบบ 
   (๖)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ี  LOG  IN  แลว้  จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอ
ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเร่ิมตน้ในการประมูล และจะตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า 
(Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๘๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเร่ิมตน้ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถดั ๆ ไป  
ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่   ๘๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้  
 

         /(๗) หา้มผูมี้สิทธิ... 



- ๕ - 
 

   (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนั 
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
   (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะราคา  ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ี
จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

๕.  หลกัประกนัซอง 
         ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งวางหลักประกันซอง พร้อมกบัการยื่นซองขอ้เสนอด้านเทคนิค 
จ านวน  ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหน่ึงแสนถ้วน-)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลา  การค ้าประกนัตั้งแต่
วนัท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัให้ใชอ้ยา่งหน่ึง  อยา่ง
ใด  ดงัต่อไปน้ี 

        ๕.๑  เงินสด 
        ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี 

ท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการของทางราชการ 
          ๕.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
          ๕.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์   ท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซ่ึง
ไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
         ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
           หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะคืนให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา
หรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ี
คดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้
ผกูพนัแลว้ 
       การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
       ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา               
จะพิจารณาตดัสินดว้ย  ราคารวม 
       ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐาน   
การเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓  หรือยืน่ขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอรายนั้น 
เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา  เท่านั้น                            
        ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผอ่นผนั  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

                 /(๑) ไม่ปรากฏ... 
 



- ๖ - 
 

                   (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารการประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา 
                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
           ๖.๔ ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ          
ด าเนินการประมูล  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   มีสิทธิให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  ช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา         
มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
           ๖.๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้ง  ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้ถือวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เป็น
เด็ดขาด  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็น            
ผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่า  การเสนอราคา  
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา             
เสนอราคาแทน เป็นตน้ 
            ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสุด  เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได ้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะให้ผูมี้สิทธิ
เสนอราคารายนั้น  ช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้่าผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจา้ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา            
มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
            ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผู ้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคา    
รายอ่ืน  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวาง การแข่งขนั
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้  ๑.๘  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าว  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน  
  ๗.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)  จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา 
ดงัระบุในขอ้  ๑.๕  กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  (ห้า)  ของราคาค่าจา้งท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 

        /๗.๑ เงินสด... 



 
 

- ๗ - 
           ๗.๑  เงินสด 
           ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท า
สัญญาหรือก่อนหนา้นั้น  ไม่เกิน ๓ วนัท าการของทางราชการ 
           ๗.๓  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
           ๗.๔  หนงัสือค ้ าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
แจง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
           ๗.๕  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
            หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จาก    
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
   “ผู ้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย  เช่น ค่าซ้ือ หรือค่าจา้งท่ีสูงข้ึนจากผูค้า้รายอ่ืนดว้ย และในกรณีน้ีใหย้กเลิกการประมูล” 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น      ๔      งวด  ดงัน้ี 

               งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ        ๒๐       ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน     
ด าเนินการก่อสร้างส านกังานและบา้นพกัชัว่คราว สถานท่ีจดัเก็บวสัดุ, ท าการตอกเขม็งานก่อสร้างอฒัจนัทร์ พร้อมปรับ
พื้นสนามฟุตบอล ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     ๖๐     วนั   

 งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๒๐  ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  ด าเนินการ
ก่อสร้างเทคานและพื้น ชั้น ๑ งานก่อสร้างอฒัจนัทร์และบดอดัสนาม แลว้เสร็จทั้งหมดภายใน  ๖๐  วนั 

งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๒๐  ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  ด าเนินการ
ก่อสร้างเทคานและพื้น ชั้น ๒ งานก่อสร้างอฒัจนัทร์,งานระบายน ้า,งานคนัขอบลู่วิง่,งานบดอดัหินคลุก  แลว้เสร็จ
ทั้งหมดภายใน  ๖๐  วนั 
  งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๔๐  ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งได้ด าเนินการตามปริมาณ
งานท่ีเหลือทั้งหมดแลว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามรูปแบบสัญญา   รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย  

๙.  อตัราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้  ๑๗  จะก าหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐   ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

๑๐.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
         ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือท าสัญญาจา้งตาม
แบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่      -     เดือน    ๒   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้ง
รีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   ๑๕  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง              

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
           ผูมี้สิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ    -     ของราคาค่าจา้ง
ทั้งหมดแต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้  เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 
                                                                                                                                                             /ในประเทศ...... 



 
                                                          -๘- 
 

ในประเทศ  ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) หรือหนงัสือค ้าประกนั ของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน หลกัทรัพย ์                                                               
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั   
ดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๓) ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา ก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น    
  ๑๒. การหักเงินประกนัผลงาน 
         ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะหกัเงินจ านวนร้อยละ  ๑๐ ของ
เงินทีตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกนัผลงาน  ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหกัไวท้ั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ ๖  เดือน  
(ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของค่าจา้งทั้งหมด (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
          ผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืน  โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนังสือค ้ าประกนัของ
ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔)  หรือหนงัสือค ้าประกนั
ของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทราบแลว้ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖(๔) มาวางไวต่้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้
           องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะคืนเงินประกนัผลงาน  และ/หรือหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                   ๑๓.๑  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ีไดม้าจากเงิน  จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๐ . เงินกูจ้าก              -            และเงินช่วยเหลือจาก           -                  . 
           การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ไดรั้บอนุมติัเงิน
ค่าก่อสร้างจากเงิน   จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐                           เงินกูจ้าก         -                   .
และเงินช่วยเหลือจาก                   -                  .แลว้เท่านั้น 
            ราคากลางของงาน    ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมพร้อมอฒัจนัทร์ คสล.และไฟส่องสวา่ง
สนามฟุตบอล (บริเวณพื้นท่ี ๒๔ ไร่) หมู่ท่ี ๑ ต าบลแพรกษา   ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี  เป็น
เงินทั้งส้ิน   ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-ส่ีสิบสองล้านบาทถ้วน-) 
           ๑๓.๒  เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง
และและไดต้กลงจา้งตามการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่อ งาน
จา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ
ให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็น    ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวดีงัน้ี 
   (๑) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่ง  หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 
                                                                                                               /(๒) จดัการ.... 



 
-๙- 

 

   (๒) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรือ 
   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย         
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

          ๑๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษาแลว้  จะถอนตวัออกจากการประมูลฯ  มิได้  และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้
สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้  ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗)  มิฉะนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ี
จดัหาทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานได ้หากมี
พฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
          ๑๓.๔  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท า
สัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  ๗  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะริบ
หลกัประกันซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือค ้ าประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
            ๑๓.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข   หรือ
ขอ้ก าหนดในแบบสัญญา  ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
  ๑๔.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  ๑.๗  จะน ามาใชใ้นกรณีท่ี
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวธีิการต่อไปน้ี 
                                                                                                                                                                                    . 
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และได้
ตกลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว    ผูมี้สิทธิ
เสนอราคาจะตอ้งมีและใช้ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมี้
วฒิุบตัรระดบั ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัรา
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ   ๑๐   ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอยา่งนอ้ย   ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง   ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
                                                                                                       / ๑๕.๑ ก่อสร้าง..... 
 



 
-๑๐- 

 

     ๑๕.๑    ก่อสร้าง                                                                                                . 
.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

 

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

วนัท่ี   ๒๑   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง 

 

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมพร้อมอฒัจันทร์ คสล. และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล                            

(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่) หมู่ที� ๑ ตําบลแพรกษา 

๑. โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียมพร้อมอฒัจนัทร์ คสล. และไฟส่องสวา่งสนามฟุตบอล                                  

(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่) หมู่ที� ๑ ตาํบลแพรกษา.   

 หน่วยงานเจา้ของโครงการ    กองช่าง    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา                                                         . 

๒.วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรร    ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี�สิบสองลา้นบาทถว้น-)                                             . 

๓. ลกัษณะงานโดยสังเขป  โดยก่อสร้างสนามฟุตบอลหญา้เทียม ขนาด ๖๘.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลู่วิ�ง, ลู่จกัรยาน, 

และรางระบายนํ�ารอบสนาม ก่อสร้างอฒัจนัทร์ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐x ๓๘.๐๐ เมตร พร้อมหลงัคาเมทลัชีท ภายใน

อฒัจนัทร์มีหอ้งรับรอง, ห้องพกันกักีฬา, หอ้งนํ�า, หอ้งอาบนํ�า, หรือคิดเป็นพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ ๗๖๐ ตารางเมตร สามารถจุ

ผูช้มไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐ ที�นั�ง และติดตั�งเสาไฟส่องสวา่ง สูง ๓๐.๐๐ เมตร  โคมไฟ ขนาด ๑,๕๐๐ วตัต ์ชนิด ๙ ดวง 

พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผา่ และตูค้วบคุม  จาํนวน ๔ ตน้   ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พร้อมป้าย

โครงการ                                                                                                                                                      

๔. ราคากลางคาํนวณ  ณ  วนัที�  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐   เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สี�สิบสองลา้นบาทถว้น)       

๕. บญัชีประมาณการราคากลาง    ตามเอกสารแนบทา้ย                                                                                                   . 

๖.  รายชื�อคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 

      ๖.๑  นายประพทัธ์        ชอบสอน 

      ๖.๒  ดร.บรรพต           เมฆนิติกุล 

      ๖.๓  นายสุรสิทธิ�          ทดัสาํราญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
























































































