
 

 

   

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เรยีง 

เรื่อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  4 โครงการ (คร้ังท่ี 2) 

ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………………………..…… 

  ด้วยองค์การบริห ารส่วนต าบลไม้เรยีง มคีวามประสงค์จะประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง  จะด าเนนิการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  4 

สาย โดยแยกประมูลรายการโครงการและท าสัญญา เป็น 4  สัญญา  โดยไม่เกี่ยวข้องกันตามรายการ/โครงการ

ดังนี ้

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคว นนนท์-น้ าตก  หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรยีง  

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผดิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตรระยะทางยาว 360 เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร  

พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียง ก าหนด  พรอ้มตดิตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  เป็นเงนิ 670,000.-บาท ราคากลาง 670,000.00 บาท  

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 335,000.- บาท หลักประกันซอง 33,500.- บาท โดยด าเนนิการสง่งานจา้ง

งวดเดียว  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน ค่าขายแบบแปลนในราคา 1,000.- บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายลาภ-ถนนลาดยาง  หมูท่ี่ 

5 ต าบลไม้เรยีง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนสามแยกถนนลาดยางถนนสายเขาศูนย์

ปลายเส  ขนาดผดิจราจรกว้าง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว 400  เมตร  หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร  พรอ้มลงดนิไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  

ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียง  ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  เป็นเงนิ  

740,000.-บาท ราคากลาง  740,000.-  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 370,000.- บาท  

หลักประกันซอง 37,000.- บาท  โดยด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน  ค่าขาย

แบบแปลนในราคา 1,000.-  บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา  หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรยีง  อ าเภอ

ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 

0.15  เมตร  ระยะทางยาว 290  เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 870  ตารางเมตร  พรอ้ม

ลงดินไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงก าหนด  ฝังท่อระบายน้ า  คสล.

ขนาด Ø0.30 x 1.00  เมตร  จ านวน 1  จุด  ใช้ท่อ คสล.จ านวน 5 ท่อน รอยต่อท่อยาแนวดว้ยปูนทรายพร้อม

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 410,000.-บาท  

           /ราคากลาง.... 
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ราคากลาง 410,000.00 บาท  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 205,000.- บาท หลักประกันซอง 20,500.- 

บาท โดยด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30  วัน ค่าขายแบบแปลนในราคา 1 ,000.-  

บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณ ์ หมูท่ี่ 2 ต าบลไม้เรยีง  อ าเภอ

ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผดิจราจรกว้าง 5.00  เมตร  

หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว  390  เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,950  ตาราง

เมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงก าหนด  พร้อม

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  เป็นเงนิ  910,000.-บาท  ราคากลาง  

910,000.00  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 455,000.- บาท หลักประกันซอง 45,500.- บาท โดย

ด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน   ค่าแบบแปลนในราคา 2,000.- บาท 

  (ราคากลางของทางราชการทุกโครงการ ไม่มีผลผูกพันที่ผู้เสนอราคาตอ้งพิจารณาไปตามนัน้  

ผูเ้สนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเองจะน าราคากลางทางราชการมา             

ปฎิเสธความรับผิดชอบหรอืเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้และกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาให้จัดท าและติดตัง้ป้าย ป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่

คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรอืระยะเวลาที่ได้มกีารขยายเวลา (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงาน

ก่อสร้างก่อนหมด ระยะเวลาในสัญญาจ้าง)       

      ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

               คุณสมบัติของประสงค์จะเสนอราคา 

               1.  ต้องเป็นนิติบุคคล ผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

               2.  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน  บัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการหรือของ

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคล

หรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

               3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้ม ี ค าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น  

               4.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น

และ/หรอืต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ประกาศประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  

               5.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างชนิดเดียวกันกับงานที่ประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละโครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หนว่ยงานตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

           / 6. ผูเ้สนอ...  
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  6. ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อวา่เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ

ที่บุคคลหรอืนิตบิุคคลเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  7. บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

  8. ผูเ้สนอราคาต้องผา่นการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการจา้งขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไม้เรยีง 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 26  สิงหาคม  2556   โดยใหผู้ท้ี่จะดูสถานที่มาลง ทะเบียน

ตั้งแตเ่วลา 13.30 น. – 14.30 น. เพื่อเจ้าหนา้ที่จะน าไป ดูสถานที่ก่อสรา้ง  ส าหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างให้

ถือว่ารับทราบปัญหาและเขา้ใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรอืประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 

         ก าหนดยื่นเอกสาร ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่    29   สิงหาคม  2556  

ระหว่างเวลา    11.00 น  ถึง  12.00 น.   ณ   ศูนย์ขอมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่วา่การ

อ าเภอฉวาง)  และประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   2  กันยายน  2556 

ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป เสนอราคาประมูลจา้งในวันที่ 6   กันยายน  2556  เวลา 09.30น – 12.00 น   

ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)                 

ได้ทีส่่วนการคลัง  องค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เรยีง   ระหว่างวันที่     7  สิงหาคม   2556  ถงึวันที่  19 

สิงหาคม  2556   หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7567-1167 ในวันและเวลาราชการ หรอืดู

รายละเอียดได้ทาง www.maireang.go.th  ,www.gprocurement.go.th 
 

       ประกาศ ณ วันที่  7   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง 

 

 

 

 

 

http://www.maireang.go.th/


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  เลขที ่2/ 2556 

     การจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  4 โครงการ (คร้ังท่ี 2) 

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เรยีง 

ลงวันที่  7  สิงหาคม   2556 

……………………………………. 

  ด้วยองค์การบริห ารส่วนต าบลไม้เรยีง มคีวามประสงค์จะประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง  จะด าเนนิการก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน   4 

สาย โดยแยกประมูลรายการโครงการและท าสัญญา เป็น 4  สัญญา  โดยไม่เกี่ยวข้องกันตามรายการ /

โครงการดังนี้ 

  ด้วยองค์การบริห ารส่วนต าบลไม้เรยีง มคีวามประสงค์จะประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง  จะด าเนนิการก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน   4 

สาย โดยแยกประมูลรายการโครงการและท าสัญญา เป็น 4  สัญญา  โดยไม่เกี่ยวข้องกันตามรายการ /

โครงการดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคว นนนท์-น้ าตก  หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรยีง  

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผดิจราจรกว้าง 4.00 

เมตร  หนา 0.15  เมตรระยะทางยาว 360 เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,440  ตาราง

เมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียง ก าหนด  พรอ้ม

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 670,000.-บาท   ราคากลาง  

670,000.00 บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 335,000.- บาท หลักประกันซอง 33,500.- บาท โดย

ด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน  ค่าขายแบบแปลนในราคา 1,000.- บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายลาภ-ถนนลาดยาง  หมูท่ี่ 

5 ต าบลไม้เรยีง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนสามแยกถนนลาดยางถนนสายเขาศูนย์

ปลายเส  ขนาดผดิจราจรกว้าง 4.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว 400  เมตร  หรอืมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร  พรอ้มลงดนิไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  

ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียง  ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  เป็นเงนิ  

740,000.-บาท ราคากลาง  740,000.-  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 370,000.- บาท  

หลักประกันซอง 37,000.- บาท  โดยด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน  ค่าขาย

แบบแปลนใน 1,000.- บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา  หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรยีง  อ าเภอ

ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 

0.15  เมตร  ระยะทางยาว 290  เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 870  ตารางเมตร  พรอ้ม

ลงดินไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงก าหนด  ฝังท่อ 

 

           /ระบายน้ า... 
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ระบายน้ า  คสล.ขนาด Ø0.30 x 1.00  เมตร  จ านวน 1  จุด  ใช้ท่อ คสล.จ านวน 5 ท่อน รอยต่อท่อ            

ยาแนวด้วยปูนทรายพร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 410,000.-บาท  

ราคากลาง 410,000.00 บาท  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 205,000.- บาท หลักประกันซอง 20,500.- 

บาท โดยด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30   วัน  ค่าขายแบบแปลนในราคา 1 ,000.- 

บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณ ์ หมูท่ี่ 2  ต าบลไม้เรยีง   

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผดิจราจรกว้าง 5.00  

เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว  390  เมตร  หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,950  

ตารางเมตร  พรอ้มลงดนิไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงก าหนด  

พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย  เป็นเงนิ  910,000.-บาท  ราคากลาง  

910,000.00  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 455,000.- บาท หลักประกันซอง 45,500.- บาท โดย

ด าเนนิการสง่งานจา้งงวดเดียว ระยะเวลาการก่อสรา้ง 30 วัน  ค่าขายแบบแปลนในราคา 2,000.- บาท 

(ราคากลางของทางราชการทุกโครงการ ไม่มีผลผูกพันที่ผู้เสนอราคาตอ้งพิจารณาไปตามนัน้ผู้เสนอราคา

จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเองจะน าราคากลางทางราชการมาปฎิเสธความ

รับผิดชอบหรอืเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้และกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จ 

ตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาให้จัดท าและติดตัง้ป้าย ป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะ

แล้วเสร็จ หรอืระยะเวลาที่ได้มกีารขยายเวลา (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างก่อน

หมด ระยะเวลาในสัญญาจ้าง)       
 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

    1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

             1.2  แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

             1.3  แบบใบแจ้งปริมาณและราคา 

             1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             1.5  แบบสัญญาจา้ง 

             1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 

  (1)   หลักประกันซอง 

           (2)  หลักประกันสัญญา 

   1.7  สูตรการปรับราคา 

   1.8  บทนิยาม 

        (1)  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรอืผูม้ีสทิธิเสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน  

        (2)  การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

           /1.9 แบบบัญชี.. 
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   1.9  แบบบัญชเีอกสาร 

        (1) บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 

        (2) บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 

   1.10  กฎเกณฑ์ในการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

   1.11  หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 ฝา่ย)คุณสมบัติของ 

ผูเ้สนอราคา 

    2.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

               2.1  ต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

               2.2  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน  บัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการหรือของ

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคล

หรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

               2.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้ม ี ค าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น  

               2.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคาราย

อื่นและ/หรอืต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ประกาศ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ 1.8 

               2.5 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างชนิดเดียวกันกับงานที่ประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของแตล่ะโครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หนว่ยงานตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

               2.6. ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อวา่เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรอื

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ

ที่บุคคลหรอืนิตบิุคคลเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

               2.7 บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

          /2.8 ผูเ้สนอราคา.. 
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        2.8  ผูเ้สนอราคาต้องผา่นการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการจา้งขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไม้เรยีง  

 3. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

       3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

   (ก) ห้างหุ่นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่นจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชรีายชื่อหุน้ผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (ข)  บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลหนังสอืบริคณหส์นธิ  บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีู้

ถือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (2)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกัน  ในฐานะเป็นผู้รว่มค้า  ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า  และในกรณีที่ผู้รว่มค้าฝา่ยใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย  ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง  หรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น

เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

  (3)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (4)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดให้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.5 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังไปนี้ 

  (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

  (2)  หลักประกันซองตามข้อ 5  

  (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

  (4)  บัญชรีายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) 

  (5)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5  

                4. การเสนอราคา 

 4.1  ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ใน เอกสารการประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือ

ของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องชัดเจน 

4.2 ผูเ้สนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชรีายการก่อสร้างให้ชัดเจน 

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม   และภาษีอื่น ๆ    (ถ้ามี)  

         /รวมถึง.... 
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รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาก า หนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ....90....วัน นับตั้งแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอน

การเสนอราคามไิด้ 

4.4 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะต้องจา้งให้ 

แล้วเสร็จ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากลงนามสัญญาจา้ง  (จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญาก็

ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงนิจ่ายขายเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ  2556)     

 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประ มูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควรตรวจดู 

ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจา้ง  ทั้งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลง

ยื่นขอ้เสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประมูลจ้างจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์   โดย จ่าหน้า

ซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 

“ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่     2 /2556 (ครั้งที่ 2) ยื่นตอ่

คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 สิงหาคม 255 6  ระหว่างเวลา 11.00 น.- 

12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอฉวาง)  เมื่อพน้

ก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการ e-Auction จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะราย 

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น หรอืมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ

ราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามขอ้ 3.2 และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ข้าเสนอราคา    ในวันท่ี   2   กันยายน  2556  เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป 

                         และก าหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   6  กันยายน  2556   เวลา 
09.30-12.00 น.  
     หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction  ก่อนหรอืในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ1.5(1) 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคานั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและองค์การบริหารส่วนต าบลไม้

เรียงจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการ ฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผูเ้สนอ

ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีาร

กระท าดังกล่าว 

     ผูเ้สนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบือ้งตน้ เหตุเพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มปีระโยชน์ร่วมกัน

กับผูเ้สนอราคารายอื่นหรือเป็นผูม้ีประโยชน์  ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอื เป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรอืผูเ้สนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติดา้นเทคนิค  อาจอุทธรณ์

ค าสั่งดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้คณะกรรมการประมูลจ้าง  



         / การวินจิฉัย…. 
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การวินจิฉัยอุทธรณ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเป็นที่สุด   หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction 

ว่ากระบวนการเสนอราคาจา้งดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดขอ้ง  จนไม่อาจตอ่ไปให้แลว้เสร็จภายใน

เวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประมูลจา้งจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มสีิทธิเสนอ 

ราคาพบปะหรอืติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดขอ้งแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคา

ต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่  ภายในเวลาที่เสนอราคาที่ยังเหลอืก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแตต่้อง

สิน้สุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแตค่ณะกรรมการประมูลจา้งเห็นวา่กระบวนการเสนอ

ราคาจะไม่แลว้เสร็จได้โดยงา่ยหรือข้อขัดขอ้งไม่อาจแก้ไขได้  ประธานกรรมการประมูลจ้างจะสั่งยกเลิก

กระบวนการเสนอราคาและก าหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้

มีสทิธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 การยื่นอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต ่พิจารณาเห็น

ว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผูว้่าราชการจังหวัด

เห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้วา่ราชการจังหวัด มอี านาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

  คณะกรรมการประมูลจา้งสงวนสทิธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆระหว่างประมูลจ้างฯ 

เพื่อให้ประมูลจ้างฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไม้เรยีงจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม 

วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดขึน้ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  

(User ID ) และรหัสผ่าน (password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

(2) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อการจา้งดว้ยวิธีทาง  

อิเล็กทรอนิกส์ รว่มกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  ราคาเริ่มตน้ที่การประมูลในครั้งนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนนท์-น้ าตก เป็นเงิน    

670,000.-บาท  

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายลาภ-

ถนนลาดยาง  เป็นเงิน  740,000.-บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา เป็นเงิน 410,000.-บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณ์เป็นเงิน  

910,000.-บาท   

 



          / ระยะเวลา... 
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(4) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มตี่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  

5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)หา้มผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อ

มีการประมูลจ้างเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคา  ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันตอ้ง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

     (5) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

     ( 6) ผูม้ีสทิธิเสนอราคาตอ้ง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

     ( 7) ผูม้ีสทิธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนนิการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มตน้ในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา

ขั้นต่ า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ละร้อยละ 0.2 ของแต่ละโครงการ จากราคาเริ่มตน้ในการประมูลฯและ

การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตอ้งเสนอราคาครัง้ละไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.2 ของแต่ละโครงการ  จากราคา

ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

     ( 8)  หา้มผู้มสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิน้แลว้ จะต้อง

ยืนยันราคาตอ่ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

     ( 9)  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี ้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

     (10) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผูท้ี่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

     (11) ผูค้้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง  

 5.หลักประกันซอง 

     ผูเ้สนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพรอ้มกับการยื่นซองเอกสาร ประมูลจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางดา้นเทคนิค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 สาย  ดังนี ้

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนนท์-น้ าตก เป็นเงิน    

33,500.- บาท  

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายลาภ-

ถนนลาดยาง   

เป็นเงิน  37,000.- บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา เป็นเงิน 20 ,500.- บาท 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณเ์ป็นเงิน  

45,500.- บาท 

 

          / โดยหลักประกัน.. 
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โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน  ตั้งแตว่ันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค  ครอบคลุมไปถึง

วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันซองให้ใชอ้ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  5.1  เงินสด 

  5.2  เช็ดที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่ “องค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เรยีง” โดยเช็คลง

วันที่ที่ยื่นซองประมูลจา้งหรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 

       5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     5.4  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ในข้อ 1.4 (1) 

     5.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  หรอื บริษัท

เงินทุน หรอื บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจง้เวียนชื่อให้ส่วนราชการ ทราบแล้วอนุโลม

ให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.6 หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซอง 

 ผูค้้าที่ได้รับการคัดเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผูค้้าในอัตรารอ้ย

ละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา 

  (1) ผูเ้สนอราคาที่ยื่นเอกสารปลอม 

  (2) ผูเ้สนอราคาที่เสนอราคาผิด เว้นแตเ้ป็นเหตุสุดวิสัยหรอืโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยนืยันการประมูลผ่านโทรสาร 

  (3) ผูเ้สนอราคาที่มพีฤติการณ์สมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรอืขัดขวาง การแขง่ขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม  

  (4) ผูเ้สนอราคาที่ไม่ยอม LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแตจ่ะเป็น

เหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนนิการประมูลหรอืตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล 

  (5) ผูเ้สนอราคาที่ไม่เสนอราคา หรอืเสนอราคาเท่ากับหรอืสูงกว่าราคาเริ่มตน้การประมูล 

  (6) ผูเ้สนอราคาที่ไม่ยนืยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาการประมูลครัง้สุดท้าย 

หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูค้้ าประกัน  ภายใน 15 

วัน นับถัดจากวันที่พิจารณาในเบือ้งตน้เรียบร้อยแลว้ เว้นแตผู่เ้สนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด

ไม่เกิน 3  ราย จะคืนใหต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคนื

หลักประกันซองไม่วา่กรณีใดๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 

 

 

          /6. หลักเกณฑ์… 
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 6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

     6.1 ในการประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล

ไม้เรียง จะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม 

     6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ  2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ  3 หรอืยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้าง  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้อง

ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการการประมูล จะไม่รับการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแตเ่ป็น

ข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย  หรอืผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจา้งดว้ยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่  “องค์การ

บริหารส่วนต าบลไม้เรยีง” เท่านั้น      

  6.3 “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” สงวนลิขสทิธิ์ไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอ

ราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ( 1) ไม่ปรากฏผูเ้สนอราคารายนั้น   ในบัญชผีูร้ับเอกสารประมูลจ้างดว้ย วิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์  หรอืในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างดว้ยวิ ธีทางอเิล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไม้เรยีง 

  (2)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างดว้ยวิธี

ทางอเิล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาอื่น 

  6.4 ในการตัดสินการประมูลจา้งดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์  หรอืในการท าสัญญา  

คณะกรรมการประมูลจา้ง หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงมีสทิธิ์ใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง  สภาพ 

ฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” มีสทิธิ์จะไม่รับ

ราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืถูกต้อง 

  6.5  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ าสุด  หรอื

ราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรอืขนาด หรอืเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด  หรอือาจจะยกเลิกการประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์  โดยไม่พจิารณาจัดจา้ง

เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  

“องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” เป็นผู้เสนอราคา  จะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การ

บริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์  และลงโทษผูเ้สนอ

ราคาเป็นผู้ทิง้งาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอ

ราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นมา

เสนอราคาแทน เป็นต้น 

  6.60ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประมูลจ้างดว้ยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับคัดเลือก  เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคา

รายอื่น หรอืเป็นผู้มปีระโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผูบ้ริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน 



          / ประกาศ.... 
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ประกาศประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์ หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ 

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ  ผูเ้สนอ

ราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอ

ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 7.  การท าสัญญาจ้าง   

  ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจา้งตาม

แบบสัญญาจา้งดังระบุ ในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้

และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ รอ้ยละ  5 (ห้า) ของราคาจ้างที่ประมูลจ้างดว้ยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังตอ่ไปนี ้         

  7.1  เงินสด 

  7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง” โดยเป็นเช็คลง

วันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไมเ่กิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 

  7.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  7.4  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุในข้อ 1.4 (2)      

  7.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอื บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย  จงึได้แจ้งชื่อเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ 1.4 (2)  

 หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ     

ผูกพันตามสัญญาจา้ง 

 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงจะจา่ยค่าจา้งให้ผู้รับจ้างจ านวน งวดเดียว    (งวดสุดท้าย)   

เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสรา้งโครงการทั้งหมดให้แลว้เสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ

ก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแลว้   

 9.  อัตราการปรับ 

   ค่าปรับตามสัญญาจา้งจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

 10. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 

   ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท า

สัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจา้ง  

          /ที่เกิดขึน้….. 
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ที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ป ี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้รับมอบงาน

โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความ

ช ารุดบกพร่อง 

 11.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ 

  11.1 เงินคา่จา้งส าหรับการจา้งครัง้นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ได้รับจากเงนิ

สะสม ประจ าปีงบประมาณ  2556 

  11.2 เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ” ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็น

ผูร้ับจ้างและได้ตกลงจา้งตามการประ มูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน า

สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืใน เส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่  และ

สามารถใหบ้ริการรับขนได้  ตามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้

รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

  (1)  แจ้งการสั่งหรอืน าเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้รับจ้างสั่งหรอืจา้งของจากต่างประเทศ เว้นแต่

เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

  (2)  การจัดให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทยหรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์

นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกลงเรอือื่น หรอื

เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 

  11.3  ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท า

สัญญาหรอืข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีงจะ

ริบหลักประกันซองหรอืเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  11.4  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ

ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

              12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

     การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตามละเอียดแนบท้ายเอกสาร  

 สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K)จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญาหรอืภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้

ระบุในข้อ 1.7 

          /13.มาตรา... 
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 13. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจา้งก่อสรา้งตามประกาศนีแ้ล้ว ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้

เสนอราคาจะต้องมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอแรงงานจาก ..........................-..........................

หรอืผูม้ีวุฒบิัตรระดับ ปวช  ปวส ปวท หรอืเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในอัตราไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

  12.1  ช่างก่อสรา้ง หรอื ช่างโยธา    จ านวน     1  คน 

  12.2  วิศวกรโยธา                   จ านวน    -    คน 

 13.  การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้งผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรยีง 
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