
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  

โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร     
ที่ท าการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

....................................... 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร(หลังใหม)่  หมู่ที่  2  
ต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  (ตามแบบแปลนมาตรฐานของ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา)  พร้อมรื้อถอนอาคารที่ท าการ อบต.(หลังเก่า)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ไพรก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
 ราคากลาง  5,818,000  บาท   (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
    หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคาท่ีประกาศไว้ ราคา
กลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการทดแทนและค านวณราคา
เองจะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ โดยขอดู
รายละเอียดราคากลางได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร  
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็น นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   (ซ่ึง มี
ผลงานก่อสร้างและสัญญางานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า....2,909,000...บาท 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้ถูกแจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นเสนอราคา 
   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี ้
  6. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
/-2- ก าหนดดูสถานที่............. 
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  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที ่ 17  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา  10.00-10.30 น. ณ หมู่ที่  
2  และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยพร้อมกัน ในวันที่   17  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา  10.40-
11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  

  9. ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือ
ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นจากความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพรมิได้ ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน
และเวลาที่ก าหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  

   ก าหนดยื่น ซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   5  เดือน   มกราคม  พ.ศ .  
2559  ระหว่างเวลา   10.00  น.   ถึง   10.30  น. ณ สถานที่กลาง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ณ ที่ว่าการอ าเภอรัษฎา  ชั้นที่ 2) และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2559  

  ก าหนดเสนอราคา  ในวันที่  11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา  13.00  น. ถึงเวลา 13.30  น. 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  290,900  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็น
หนังสือค้ าประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559  จนถึงวันที่  4  
เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 

  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  240  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประ กวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในราคาชุดละ   
3,000  บาท  ได้ที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่   11  เดือน 
ธันวาคม  พ.ศ.2558  ถึงวันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7529-0869  
ในวันและเวลาราชการ  (สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเวปไซด์ อบต. เขาไพร   http://www.khaoprai.go.th)  และเวปไซต์
กรมบัญชีกลาง  http://www.gprocurement.go.th) 

  อนึ่ง ส าหรับการอบรม/ทดสอบวิธีการประ กวดราคาจ้าง ด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์   บริษัทผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก
การประมูลราคาโดยไม่จัดจ้างก็ได้ และผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
         (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 
 
 
 
 
 
 

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


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่ E 4/2559 
การจ้างท า โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอน

อาคารที่ท าการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2  ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2558 

..................................................... 
  องค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร(หลัง
ใหม)่  หมู่ที่  2  ต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  (ตามแบบแปลนมาตรฐานของ ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครราชสีมา)  พร้อมรื้อถอนอาคารที่ท าการ อบต.(หลังเก่า)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาไพรก าหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
ราคากลาง  5,818,000  บาท   (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
   ประมูลราคาจ้าง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1 แบบรูป และรายการละเอียด 
   1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3 แบบ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 

   1. 6 แบบหนังสือค้ าประกัน  
     (1) หลักประกันซอง 
    (2) หลักประกันสัญญา  
    (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
    (4) หลักประกันผลงาน  
   1.7 สูตรการปรับราคา  
   1. 8 บทนิยาม 
    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1. 9 แบบบัญชีเอกสาร 
    (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
    (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
   1. 10 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ 
    2. คุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
    2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที่ประ กวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้ถูกแจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 

/2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอ............. 
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    2. 3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ข้ึนศาล 
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไพร 

 2. 6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อย 
กว่า.... 2,909 ,000...บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

2.8 บุคคลหรือนิติบุคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา  
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ  
   3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    (1) ในกรณี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
    (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
    (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  
    (4) เอกสารอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองการให้ความสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 
 

/(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1........ 
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    (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1. 9  
   ให้ผู้เสนอราคาน าเอกสารและหลักฐานประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน  ตามข้อ  3.1 ใส่ซองให้
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้
ที่หน้าซองว่า      “ส่วนที่ 1 ซองข้อเสนอทางด้านเอกสารและหลักฐานตามเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่E 4/2559” 
   3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลง
นาม  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  

(2) หนังสือ มอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
    ( 3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
    ( 4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่
มีก าหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
    ( 5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
    ( 6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
  ให้ผู้เสนอราคาน าเอกสารและหลักฐานประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน  ตามข้อ  3.1ใส่ซองให้
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้
ที่หน้าซองว่า      “ส่วนที่ 2 ซองข้อเสนอทางด้านเอกสารและหลักฐานตามเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่E 4/2559” 
  4. การเสนอราคา  
   4.1 ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีการขูด
ลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
ก ากับไว้ด้วยทุกแห่งให้ชัดเจน 
    4.2 ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา   จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน 
240 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน  
    4.3 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
   4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน  240  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ให้
เริ่มท างาน 
    4.5 ก่อนยื่นเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจ ดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายการละเอียด  ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
 

/4.6 ผู้ประสงค์เสนอราคา 
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    4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า     “เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E 4/2559”  ย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่…5...เดือน.. .มกราคม .... พ.ศ...255 9… ระหว่างเวลา..1 0.00...น . 
ถึง…10.30…น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่า
การอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์  แล้ว  จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด   
    คณะกรรมการ ประกวดราคา   จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ตามข้อ 1. 8 (1)  ณ   วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และ แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบ
แล้ว  
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคา  หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา   และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  จะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาที่ไม่ผ่าน
การคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ  ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ หัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน  
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือขัดข้องไม่อาจ  
แก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน เวลาและสถานที่   
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  
    คณะกรรมการด าเนินการประ กวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การประมูลราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
     ( 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
    ( 2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้น
ที่  5,818,000  บาท  
     

/(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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     ( 4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน  จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ เสนอ
ราคาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว  ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว  จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดย 

ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,000  บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา   
และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
     ( 7) ห้ามผู้ มีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประ กวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้อง
ตรงกันกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     ( 8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
     ( 9) ผู้ มีสิทธิ เสนอราคา จะต้องมาเสนอราคา  ในวันที่ 11  มกราคม  2559 ตั้งแต่
เวลา  13.00 น. – 13.30  น.  ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  ให้ทราบ
ต่อไป 

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์     http://www.gprocurement.go.th)  และผู้มี
สิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  2559  เป็นต้นไป 
  5. หลักประกันซอง  
    ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซอง ข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวนเงิน   290,900  บาท (สองแสนเก้าหม่ืนเก้าร้อยบา ทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
   5.1 เงินสด 
   5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง ข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ของทางราชการ 
   5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
   5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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   6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
   6.2 หากผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 คณะกรรมการ ประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาราคาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิด พลาด ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร  เท่านั้น 
    6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
     ( 1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารประ กวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
     ( 2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน 
   6.4 ในการตัดสินการประ กวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา   ชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาไพร  มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
   6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการประ กวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์   และลงโทษผู้ มีสิทธิ เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาเอกสารอันเป็น
เท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
   ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการ ประกวดราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต าบล   จะให้ผู้ มีสิทธิ เสนอราคา รายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐาน ที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประ กวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น 
   6. 6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประ กวด ราคาจ้างด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา   ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา ที่กระท าการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1. 8 องค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิ เสนอราคา ดังกล่าว  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  7. การท าสัญญาจ้าง  
    ผู้ชนะการประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่ประ กวดราคาจ้างด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   7.1 เงินสด 
   7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ของทางราชการ 
   7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคาร ภาย ในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ            
ในข้อ 1.6 (2) 
   7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย   
หลักประกันนี้จะคืนให้   โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ คู่สัญญาพ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  5  งวด  ดังนี้ 

งวดที่  1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... 
งานรื้อถอนอาคาร,  งานปรับพื้นที่ด าเนินการและวางผังก่อสร้าง,  งานตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็ม
และส ารวจดิน  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานหล่อคอนกรีตคาน
คอดิน คสล.พ้ืน คสล. เสา คสล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ........ให้แล้วเสร็จภายใน  50  วัน  (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง) 

งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... 
งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. พ้ืน คสล. เสา คสล. ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานหล่อบันได  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานหล่อ
คอนกรีตคานรับโครงหลังคา คสล.  ทั้งหมดแล้วเสร็จ........ให้แล้วเสร็จภายใน  90  วัน  (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง)   

งวดที่  3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  25  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... 
งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก  ทาสีกันสนิม  ทาสีเทาเคลือบเงาโครงหลังคาเหล็ก  พร้อมมุงหลังคา ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ,  งานก่ออิฐผนัง  พร้อมฉาบปูนผนัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและ
เอ็นทับหลัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ........ให้แล้วเสร็จภายใน  140  วัน  (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง)   

งวดที่  4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  25  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... 
งานเสาธงชาติพร้อมอุปกรณ์  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานเทคอนกรีตพ้ืน คสล.รอบอาคาร  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานปูกระเบื้อง
พ้ืน  และกระเบื้องบุผนัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานติดตั้งระบบสุขภัณฑ์  และระบบสุขาภิบาล  ทั้งหมดแล้วเสร็จ.............
ให้แล้วเสร็จภายใน  190  วัน  (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง)   

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  30  ของราคาค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... 
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานทาสีอาคาร  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานราวระเบียง บันได  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  
งานครุภัณฑ์  ทั้งหมดแล้วเสร็จ,  งานอ่ืนๆ ตามที่สัญญาก าหนด  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย........ให้แล้วเสร็จภายใน  240  วัน  (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง)   
 
 

/9  อัตราค่าปรับ...... 
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  9. อัตราค่าปรับ  
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ....0.10....ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
  10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
   ผู้ชนะการประ กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1. 5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ...2...ปี....-....เดือน  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน...7...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
   1 1.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558,  เงิน
สะสม  และเงินทุนส ารองเงินสะสม  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558,  เงินสะสม  และเงินทุนส ารองเงินสะสม  แล้วเท่านั้น 
   1 1.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า  ภายใน  7  
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อ ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   1 1.3 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึ่ง ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล   แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเม่ือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)  
มิฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  จะริบหลักประกันซอง  
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   1 1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

/12. มาตรฐานฝีมือช่าง.......... 
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  1 2. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
   11.1 วุฒิ ปวช.  สาขาช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  
   11.2 วุฒิ ปวส  สาขาช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด  
 
             องค์การบริหารสว่นต าบล เขาไพร 
 
       
 
                 (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข) 
                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเขาไพร 
                  วันที่....11...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..2558 
 
   


