
 

  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
----------------------------------------------- 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมา
ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ณ ควนเขาดิน หมู่ที่ ๒ ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ๑๕๒/ A-๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชนิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก สูง ๓.๕๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  ๖,๒๒๘,๐๐๐.-บาท  (-หกล้านสองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓,๑๑๔,๐๐๐  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

/ก าหนดดูสถานท่ี..... 
 



 

 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐  น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดูสถานที่และลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน   ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะถือว่าท่านได้รับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้
ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดู
สถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่   ๑๑  มีนาคม   ๒๕๕๗     ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๖,๐๐๐.-บาท ได้ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ (กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันที่    ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗    ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖   ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง  
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

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


 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๗ 
การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
 ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

--------------------------------------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ณ ควนเขาดิน หมู่ที่ ๒ ต าบล
วิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบกรมการปกครองเลขที่ ๑๕๒/ A-๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นอาคาร 
๒ ชั้น ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓.๕๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง ๖,๒๒๘,๐๐๐.- บาท  (-หกล้านสองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด  
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
  ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง  
  ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน  
   (๑) หลักประกันซอง       
   (๒) หลักประกันสัญญา  
  ๑. ๗  บทนิยาม  

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

  ๑. ๘  แบบบัญชีเอกสาร  
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
 

/๒.๓ ผู้ประสงค์จะ....... 



 
-๒- 

 
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
      ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ  หน่วยงาน
เอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ  
   ๒.๖  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   ๒.๗  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๒.๘  ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา  
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
      ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
          (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

/(๓) ในกรณีผู้ประสงค์....... 

 



-๓- 
 
          (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
          (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
          (๕) ส าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๑) 
      ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์  
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
       (๒)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
       (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
       (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
       (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
       (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
       (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา  
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๙๐  วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ 
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เริ่มงาน 

/๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร..... 
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    ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง 
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E๑/๒๕๕๗ ” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล 
ตามโครงการ ในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี (ชั้น ๒)  
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 
    คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี ผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑. ๗  (๑)   
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑. ๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ด าเนินการประมูล ว่า กระบวนการ ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และก าหนดวัน และ เวลา  เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  

/คณะกรรมการด าเนินการ.....  
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 คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่าง การ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การ ประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว ( User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
  ( ๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   ( ๓) ราคา เริ่มต้น ของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้ นที ่ 
๖,๒๒๘,๐๐๐.-บาท 
  ( ๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG  I N แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่า ราคาเริ่มต้น ในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid)    
ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคา เริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  ๕. หลักประกันซอง  

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค   
จ านวน   ๓๑๑,๔๐๐.- บาท  (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  

๕.๑ เงินสด  
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่   ที่ยื่น

ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

/๕.๔ หนังสือค้ าประกัน..... 
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๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย                 
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก         
ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ ์
   ๖.๒   หากผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
   ๖.๓   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร การประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔   ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือ  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 
 

/๖.๕ หน่วยการบริหาร...... 

 



-๗- 
 

   ๖.๕  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่ จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเด็ดขาด   ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง  หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่  อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถด าเนินงานตามการ ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว 
และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕   ของราคาค่าจ้างที่ประ มูลจ้างด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด  
   ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
 

/๗.๔ หนังสือค้ าประกัน...... 
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   ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   ๘.๑  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๖   งวด ดังนี้ 
   งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน   ๙๕๐,๐๐๐.-บาท  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ถมดินปรับพื้นที่บริเวณ
ก่อสร้าง , ปักผัง, ทดสอบหน้าดิน, ท างานเสาเข็ม (ถ้ามี), ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, กลบดินหลุมฐานราก และ
ถมดินบริเวณอาคาร, หล่อคานคอดิน, คานรับพื้นชั้นที่ ๑ บันไดชั้นที่ ๑, หล่อทางลาด คสล., วาง SLEEVE ระบบต่างๆ 
ชั้นที่ ๑, วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต ชั้นที่ ๑,หล่อคอนกรีตพ้ืนห้องน้ าชั้นล่าง, หล่อเสารับชั้น ๒ ให้แล้ว
เสร็จ 
   งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน   ๙๕๐,๐๐๐.-บาท  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  หล่อคานชั้นที่ ๒, หล่อบันได
ขึ้นชั้น ๒,วาง SLEEVE ระบบต่างๆ, หล่อพ้ืนห้องน้ าชั้นที่ ๒, วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต, หล่อเสารับชั้น
หลังคา, หล่อกันสาด คสล.ชั้นที่ ๒  ให้แล้วเสร็จ 
   งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงิน   ๙๕๐,๐๐๐.-บาท   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  หล่อคานชั้นหลังคาพร้อม
คานรับชั้นดาดฟ้า, ติดตั้งโครงหลังคา, มุงกระเบื้องหลังคา, พร้อมเทดาดฟ้า คสล., ก่ออิฐผนังชั้นล่าง, ติดตั้งวงกบ
ประต-ูหน้าต่าง(ยกเว้นงานกระจกอลูมิเนียม), เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นล่าง ให้แล้วเสร็จ 
   งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐.-บาท   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่ออิฐชั้นที่ ๒, ติดตั้งวงกบ
ประต-ูหน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจกอลูมิเนียม), เดินระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒, ฉาบปูนชั้นล่าง, เดิน
สายไฟฟ้าพร้อมฝังบล็อกชั้นล่าง, ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นล่าง, บุกระเบื้องผนังห้องน้ าชั้นล่าง พร้อมติดตั้งห้องน้ าส าเร็จรูป 
ให้แล้วเสร็จ 
   งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐.-บาท   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฉาบปูนชั้น ๒, เดินสายไฟฟ้า
พร้อมฝังบล็อกชั้น ๒, ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒, บุกระเบื้องผนังห้องน้ าชั้นที่ ๒ พร้อมติดตั้งห้องน้ าส าเร็จรูป, ติดต้ัง
ปั้นลม-เชิงชายไม้ส าเร็จรูป ให้แล้วเสร็จ 
   งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงิน   ๑,๖๒๘,๐๐๐.-บาท   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง 
กระจกอลูมิเนียมส่วนที่เหลือ, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ปูกระเบื้องพ้ืนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และบันได, ทาสี, 
ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย, ติดตั้งปั้มน้ า, ติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงาน, ทดสอบงานระบบต่างๆ  และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ 

/๙. อัตราค่าปรับ..... 
 



-๙- 
 

  ๙. อัตราค่าปรับ  
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
  ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง   
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า   ๒  ปี  นับถัดจากวันที่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ
    ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มา จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ,เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 

    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ,เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมเพียงพอ
แล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการประมูลฯราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก อบต.วิสัยใต้  มิได้      
      ราคากลางของงาน ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ในการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๒๘,๐๐๐.- บาท (-หกล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
   ๑๑.๒  เมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ มา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
             (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อเทศบาลต าบลบ้านนา  เจ้าท่าภายใน        
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เทศบาลต าบลบ้านนา เจ้าท่า   ให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ื น หรือเป็นของ  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
            (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 

/๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา..... 

 



-๑๐- 
 
   ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อย
ละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลบ้านนา จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้   ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๑.๕  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด ใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้     
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๒ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้  

๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง วุฒิ ปวส. 
๑๒.๒   วิศวกรโยธา 

 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 
 

 
 
 

 



บทนิยาม 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
เพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน       
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น   ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
                (๑)  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
    (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด    เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
                     ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
    (๓)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง ( ๑) และ ( ๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคาจ้าง
ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
                     การด ารงต าแหนง่ การเปน็หุ้นส่วน หรอืเข้าถือหุน้ดังกล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน ( ๑) (๒) หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว                              
                     ในกรณีบุคคลใดใช้ชือ่บคุคลอ่ืนเปน็ผูจ้ัดการ หุน้ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการผู้บริหารผู้เปน็-
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการประกวดราคาจ้างคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือ   ผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 
 

/การขัดขวางการแข่งขัน.... 

 



-๒- 
 

 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระท า  โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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