
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรูด 

เร่ือง  ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการประเภทถนน 
--------------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวดัสุราษฎรธานี   มีความประสงคจะ
ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   โครงการกอสรางประเภทถนน   จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้   

1.  โครงการกอสรางถนนลาดยางหวยกระดี่  ซอย  2  หมูที่  5  ผิวจราจรแบบ  (CAPE  
SEAL)  ขนาดกวาง  5  เมตร  ระยะทาง  500  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  2,500  ตารางเมตร  โดยทําการเกลี่ย
แตงพื้นที่ทางเดิมพรอมบดอดัตลอดความยาวแตงรองระบายน้ําตามสภาพพื้นที่ตลอดความยาว  ทาํการลงหิน
คลุกชั้นพื้นทางพรอมบดอัดหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กวาง 5.00  เมตร  ระยะทาง  500  เมตร  ปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา  525  ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล  ราคากลาง  669,000  บาท 

2.  โครงการซอมแซมถนนสายแมแขก – ทับชัน  หมูที่  2  โดยทําการเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม
พรอมบดทับ  กวาง  6  เมตร  ยาว  9,000  เมตร  ถม(หินผุแดง)พรอมบดทับ  ปริมาณหินผุไมนอยกวา  4,900  
ลบ.ม.  พรอมลงดินลูกรังปริมาณไมนอยกวา  500  ลบ.ม.  ทําการแตงรองระบายน้ําตามสภาพพื้นที่ตลอด
ความยาว  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ติดตั้งปายประชาสัมพนัธโครงการ    
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล  ราคากลาง  2,000,000  บาท 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( ซ่ึงมีผลงานกอสราง

ถนน)  ดังนี้    
  -   โครงการกอสรางถนนลาดยางหวยกระดี่  ซอย  2  หมูที่  5    ในวงเงนิไมนอยกวา   
267,600.-  บาท   

  -    โครงการซอมแซมถนนสายแมแขก – ทับชัน  หมูที่  2        ในวงเงินไมนอยกวา  
800,000.-  บาท  

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวยีนชื่อไวแลว 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย    เวนแตรัฐ- 
บาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานัน้ 

4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
กรูด 

/  5.  ไมเปนผูมีผลประโยชน... 
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                            5.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลกรูด    และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ณ  วนัประกาศประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันท่ี 14  กรกฎาคม  2552   ระหวางเวลา  09.30  น.  ถึง   10.30 น.  
ณ  ท่ีทําการ อบต.กรูด     และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันท่ี  14    กรกฎาคม    2552      
เวลา  11.00  น.   เปนตนไป   (กรณีไมเขามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องคการบริหารสวนตําบลกรูดถือวาทาน
รับทราบสถานที่กอสรางแลว)    

กําหนดยื่นเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวนัที่   15  กรกฎาคม    2552  
ระหวางเวลา    09.30 น.  ถึง   10.30 น.    ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซือ้หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอพุนพิน)     และ 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวนัที่   16  กรกฎาคม  2552  
ตั้งแตเวลา    13.00  น. เปนตนไป 

กําหนดอบรมและทดสอบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที ่17  กรกฎาคม  2552   
เวลา   10.00 น.  -  10.30  น   เปนตนไป   พรอมมอบหมายเลขประจําตวั (User ID) และรหัส (Password) 

กําหนดการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวนัที่ 21 กรกฎาคม  2552   เวลา 
10.30  น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุม  องคการบริหารสวนตําบลกรูด  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    โครงการที่  1      
ในราคาชุดละ  2,000  บาท  ,โครงการที่  2  ในราคาชุดละ  5,000  บาท  ไดที่สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลกรูด  ระหวางวันที่  26   มิถุนายน   -   14  กรกฎาคม   2552   ทางเว็บไซด  www.krud.go.th   หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (077)  401100 , 401204    ในวนัและเวลาราชการ    

   ประกาศ   ณ    วันท่ี     25     เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2552 

                                                                        ลงชื่อ 
                                                                                    (นายสมพร  อภิวัฒนวราวงศ) 
                                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลกรูด 
 
 
 
 

http://www.krud.go.th/


เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   6 /2552 

การจางโครงการกอสรางถนนลาดยางหวยกระดี่  ซอย  2  หมูท่ี  5   
ลงวันท่ี  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 

…………………………… 
องคการบริหารสวนตําบลกรูด    อําเภอพนุพิน    จังหวดัสุราษฎรธานี  ซ่ึงตอไปนี ้  เรียกวา

“กรม”  มีความประสงคจะประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โครงการกอสรางถนนลาดยางหวยกระดี่  
ซอย  2  หมูที่  5  ผิวจราจรแบบ  (CAPE  SEAL)  ขนาดกวาง  5  เมตร  ระยะทาง  500  เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา  2,500  ตารางเมตร  โดยทําการเกลี่ยแตงพืน้ทีท่างเดิมพรอมบดอัดตลอดความยาวแตงรองระบายน้ํา
ตามสภาพพื้นที่ตลอดความยาว  ทําการลงหินคลุกชั้นพืน้ทางพรอมบดอัดหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กวาง 5.00  
เมตร  ระยะทาง  500  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  525  ลบ.ม.  รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล  
ราคากลาง  669,000  บาท 

 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1.เอกสารแนบทายเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยนืยนัราคาประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมใบแจงปริมาณงานและ

ราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน 

(1) หลักประกนัซอง 
(2) หลักประกนัสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  

2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ระมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของราชการ  ไดแจง 

 
 
 

/  เวียนชื่อแลว... 
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เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ 
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.5 
                                  2.4    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธ  ไม
ยอมขึ้นศาลไทย    เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5    ผูเสนอราคาตองเปนนติิบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที ่
ประมูลจาง (โครงการกอสรางถนนลาดยางหวยกระดี่ ซอย  2 หมูที่  5 ในวงเงินไมนอยกวา 267,600.- บาท )  
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ ทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลกรูดเชื่อถือ   

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน  2  สวน คือ  

        3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ(ถามี)และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยืน่ 
สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร-
ประจําตัวประชาชน ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน ของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา- 
เพิ่ม (ถามี) ใบเสร็จรับเงินคาเอกสารประกวดราคา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

/  (5)  บัญชีเอกสาร... 
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(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 

ขอ 1.6 (1) 

       3.2   สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอ 
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

(2) หลักประกนัซอง ตามขอ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

              (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 
1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของ
ผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว โดยผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดในราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยืนยนั
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  60  วนั  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง    หรือวันที่ไดรับหนงัสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลกรดู    ใหเร่ิม
ทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจ เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสาร ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเตมิโดยเดด็ขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนั
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลการจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   ในวันท่ี  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552   เวลา  13.00    น. 

/  หากปรากฏตอ... 
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หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5(2) 
คณะกรรมการ ฯจะตดัรายชือ่ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลิกการประมูลการจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉยัไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นบัแตวนัที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินจิฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปนที่สุด 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเหน็ดวยกับคําคดัคานของผูอุทธรณ และเหน็วาการยกเลิกการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคา
ดังกลาวได  

4.5    ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของกรม จะตอง
ปฏิบัติดังนี ้

(1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนด ในวันท่ี  17   กรกฎาคม   2552   เวลา 10.00 น. -  10.30  น.  โดยผูเสนอราคาจะ
ไดรับเลขประจําตัว (User ID)  และรหัสผาน ( Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเงื่อนไขและขอเสนอ
ทางดานเทคนคิแลว 

(2)   ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

(3)   ราคาเริ่มตนในการประมูลคร้ังนี้จะเริม่ที่   669,000 .-  บาท โดยในการเสนอราคา ใชการ
ประมูลแบบปดราคา  

(4 )  ระยะเวลาในการประมลู   30  นาที  (ไมมีชวงตอระยะเวลาการประมูล) 
(5)   หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยนัราคาตอ

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
(6)  ในกรณีทีจ่ะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมลู

จะตองเสียอัตราคาบริการรอยละ/เปนจํานวนเงิน   6,000.- บาท ของราคาสุดทาย 
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5.หลักประกันซอง 

ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองประมูลการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส    โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   จํานวน 33,450.- บาท  (สามหมื่นสามพันสี่
รอยหาสิบบาทถวน) 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประกวดราคาหรอืกอน

หนานัน้ไมเกนิ   3   วันทําการของทางราช 
5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุใน

ขอ 1.4 (2) 
5.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว 
โดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกนัซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน 15 วัน นบัถัด

จาก วนัที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ   ผูกพันแลว  การคืน
หลักประกนัซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอกรมเทานั้น 

    6.3 กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผันในกรณีดงัตอ 

ไปนี ้

                             (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของกรม 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

/  6.4  กรมทรงไว... 
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6.4  กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอกนิกส ในกรณีที่มี
ผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.4 นอยกวา 3 ราย 

6.5 ในการตัดสินการประมลูการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวกบัผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.6  กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินใจของกรมเปนเดด็ขาด      ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพจิารณายกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ       
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชือ่ไดวา การ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูเสนอราคาเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือกรม จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมลูการจางฯใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได กรม มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.7 ในกรณีทีป่รากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลราคาการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.4 เปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกนักับ  ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ   แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 กรมมีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.4 และ กรมจะพจิารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลักกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดงักลาวได 

7. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทาํสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ 1.3 กับกรม ภายใน 7  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบั
รอยละ 5 ของราคาจางคาจางที่ประมูลได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  

/  ดังตอไปน้ี... 
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ดังตอไปนี ้

7.1  เงินสด 

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน   
3   วันทําการของทางราชการ 

7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ   ค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (2) 

7.4   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ ทราบแลว โดยอนุโลม 
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8. อัตราคาปรบั 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

  ผูชนะการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบใุนขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   2   ป  นับถัดจากวันที่กรม ไดรับมอบงาน โดยผูรับจาง ตองรีบจัดการ
ซอมแซม    แกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน  นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.การจายเงินลวงหนา 

  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกนิรอยละ......-.....ของราคาสิ่งของที่
เสนอ  แตทั้งนีต้องสงมอบหลักประกันเงนิลวงหนาเปนพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ  1.4 (3)  หรือหนังสือค้ําประกนัของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศหรือบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อ
การพาณิชย และประกอบธรุกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียน 
ใหกับสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1)  ใหแก
กรมกอนการรบัชําระเงินลวงหนานัน้ 

 

/  11.  ขอสงวนสิทธิ… 
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11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

11.1   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน  เงินรายได    ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2552 

11.2   เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1)   แจงการสัง่หรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาสมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

11.3   ผูเสนอราคาซึ่งกรม ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 กรม จะรบิหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชกา 

11.4   กรม  สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิม่เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 

  12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศฯ นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี และ ใช
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก………-…….. หรือผูมีวุฒิบตัรระดับ ปวส.หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอตัราไมต่ํากวารอยละ…-…ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจาํนวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

12.1 ชางกอสราง……… 
12.2 ………………….. 
12.3 ………………….. 

/  13.  การปฏิบัติตาม... 
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13. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  
  

องคการบริหารสวนตําบลกรูด 

                 

      วันที่   25   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   7 /2552 

การจางโครงการซอมแซมถนนสายแมแขก – ทับชัน  หมูท่ี  2   
ลงวันท่ี    25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 

…………………………… 
องคการบริหารสวนตําบลกรูด    อําเภอพนุพิน    จังหวดัสุราษฎรธานี  ซ่ึงตอไปนี ้  เรียกวา

“กรม”  มีความประสงคจะประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โครงการซอมแซมถนนสายแมแขก –   
ทับชัน  หมูที่  2  โดยทําการเกลี่ยแตงพื้นทางเดิมพรอมบดทับ  กวาง  6  เมตร  ยาว  9,000  เมตร                  
ถม (หินผุแดง) พรอมบดทับ  ปริมาณหินผุไมนอยกวา  4,900  ลบ.ม.  พรอมลงดินลูกรังปริมาณไมนอยกวา  
500  ลบ.ม.  ทําการแตงรองระบายน้ําตามสภาพพื้นทีต่ลอดความยาว  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด ตดิตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล ราคา
กลาง       2,000,000  บาท 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1.เอกสารแนบทายเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยนืยนัราคาประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมใบแจงปริมาณงานและ

ราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน 

(3) หลักประกนัซอง 
(4) หลักประกนัสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
(3) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
(4) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  

2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ระมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของราชการ  ไดแจง 

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติิบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 

/  2.3  ผูเสนอราคาตอง... 
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2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ 
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.5 
                                  2.4    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธ  ไม
ยอมขึ้นศาลไทย    เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคาํส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5    ผูเสนอราคาตองเปนนติิบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที ่
ประมูลจาง  (โครงการซอมแซมถนนสายแมแขก – ทับชัน  หมูที่  2  ในวงเงนิไมนอยกวา  800,000.-  บาท)  
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ ทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลกรูดเชื่อถือ   

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน  2  สวน คือ  

        3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนงัสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ(ถามี)และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยืน่ 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร-
ประจําตัวประชาชน ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน ของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา- 
เพิ่ม (ถามี) ใบเสร็จรับเงินคาเอกสารประกวดราคา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 

/  (5)  บัญชีเอกสาร... 

 



-3- 

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 

ขอ 1.6 (1) 

       3.2   สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอ 
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

(2)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                 (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ขอ 1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของ
ผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว โดยผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดในราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยืนยนั
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  60  วนั  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง    หรือวันที่ไดรับหนงัสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลกรดู    ใหเร่ิม
ทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจ เอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสาร ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเตมิโดยเดด็ขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนั
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลการจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   ในวันท่ี  16  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2552   เวลา  13.00    น. 

/  หากปรากฏตอ... 
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หากปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5(2) 
คณะกรรมการ ฯจะตดัรายชือ่ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลิกการประมูลการจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉยัไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นบัแตวนัที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินจิฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปนที่สุด 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเหน็ดวยกับคําคดัคานของผูอุทธรณ และเหน็วาการยกเลิกการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคา
ดังกลาวได  

4.5    ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของกรม จะตอง
ปฏิบัติดังนี ้

(1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา 
สถานที่  ที่ทางราชการกําหนด ในวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2552  เวลา  10.00 น. -  10.30  น โดยผูเสนอราคาจะ
ไดรับเลขประจําตัว (User ID)  และรหัสผาน ( Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเงื่อนไขและขอเสนอ
ทางดานเทคนคิแลว 

(2)   ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

(3)   ราคาเริ่มตนในการประมูลคร้ังนี้จะเริม่ที่   2,000,000 .-  บาท โดยในการเสนอราคา ใช
การประมูลแบบปดราคา  

(4 )  ระยะเวลาในการประมลู   30  นาที  (ไมมีชวงตอระยะเวลาการประมูล) 
(5)   หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยนัราคาตอ

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
(6)  ในกรณีทีจ่ะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูล

จะตองเสียอัตราคาบริการรอยละ/เปนจํานวนเงิน   6,000.- บาท ของราคาสุดทาย 
 

/  5.  หลักประกันซอง... 
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5.หลักประกันซอง 

ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองประมูลการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส    โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   จํานวน 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาท
ถวน) 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประกวดราคาหรอืกอน

หนานัน้ไมเกนิ   3   วันทําการของทางราช 
5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุใน

ขอ 1.4 (2) 
5.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว 
โดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกนัซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน 15 วัน นบัถัด

จาก วนัที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ   ผูกพันแลว  การคืน
หลักประกนัซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอกรมเทานั้น 

    6.3 กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผันในกรณีดงัตอ 

ไปนี ้

                             (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของกรม 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

/  6.4  กรมทรงไว... 
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6.4  กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอกนิกส ในกรณีที่มี
ผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.4 นอยกวา 3 ราย 

6.5 ในการตัดสินการประมลูการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวกบัผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.6  กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินใจของกรมเปนเดด็ขาด      ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพจิารณายกเลิกการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ       
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชือ่ไดวา การ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูเสนอราคาเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือกรม จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมลูการจางฯใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได กรม มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.7 ในกรณีทีป่รากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลราคาการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.4 เปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกนักับ  ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ   แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 กรมมีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.4 และ กรมจะพจิารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลักกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการประมูลการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดงักลาวได 

7. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทาํสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ 1.3 กับกรม ภายใน 7  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบั
รอยละ 5 ของราคาจางคาจางที่ประมูลได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  

/  ดังตอไปน้ี... 
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ดังตอไปนี ้

7.1  เงินสด 

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน   
3   วันทําการของทางราชการ 

7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ   ค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (2) 

7.4   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ ทราบแลว โดยอนุโลม 
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8. อัตราคาปรบั 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

  ผูชนะการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบใุนขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1   ป  นับถัดจากวันที่กรม ไดรับมอบงาน โดยผูรับจาง ตองรีบจัดการ
ซอมแซม    แกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน  นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.การจายเงินลวงหนา 

  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกนิรอยละ......-.....ของราคาสิ่งของที่
เสนอ  แตทั้งนีต้องสงมอบหลักประกันเงนิลวงหนาเปนพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ  1.4 (3)  หรือหนังสือค้ําประกนัของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศหรือบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อ
การพาณิชย และประกอบธรุกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียน 
ใหกับสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1)  ใหแก
กรมกอนการรบัชําระเงินลวงหนานัน้ 

 

/  11.  ขอสงวนสิทธิ… 
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11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

11.1   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน    เงนิอุดหนุนท่ัวไป    ตามขอบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2552 

11.2   เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1)   แจงการสัง่หรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาสมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

11.3   ผูเสนอราคาซึ่งกรม ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 กรม จะรบิหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชกา 

11.4   กรม  สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิม่เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 

  12. มาตรฐานฝมือชาง 

        เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศฯ นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี และ ใช
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก………-…….. หรือผูมีวุฒิบตัรระดับ ปวส.หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอตัราไมต่ํากวารอยละ…-…ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจาํนวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

12.1 ชางกอสราง……… 
12.2 ………………….. 
12.3          ………………….. 

/  13.  การปฏิบัติตาม... 
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13.  การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  
  

องคการบริหารสวนตําบลกรูด 

                 

       วันที่   25   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 
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