
       
 
    
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

……………………………… 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน ๒ จุด โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศ.ก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร  
ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัด   
  ๒.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า จ านวน ๒ ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร  ขนาด ๒ 
แรงม้า  ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๓.  ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหลก็ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าตามแบบมาตรฐาน
หอถังสูง ๒๐ เมตร ของกองน้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณ ี
  ๔.  ขนย้ายหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็ก จากพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ต าบลเสาเภา ขนย้ายมาติดตั้งในพ้ืนที่ระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๙ โดยต้องก่อสร้างฐานรากหอถัง  ฐานรากถังกรอง พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ าและตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า เปลี่ยน
วัสดุกรองน้ าในถังกรอง  
  ๕.  ติดตั้งท่อส่งน้ า  พีวีซี ชั้น ๘.๕ โดยใช้ท่อดังนี้  ท่อขนาด ศ.ก.๓นิ้ว  ยาว ๓,๓๙๐ เมตร, ท่อขนาด ศ.ก. 
๒ นิ้ว ยาว ๓,๙๔๐ เมตร ท่อขนาด ศ.ก. ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓,๙๓๕ เมตร วางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
  ๖.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
  ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 

/๖. บุคคลหรือ... 



-๒- 

 
 
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ (e-Government 
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๘. คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

  ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

   ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐ .๐๐ น. -
๑๐.๓๐ น. โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ ในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ท่ีส่วนการคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.saophao.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    
๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖, ๐-๗๕๓๖-๗๐๒๕ ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

                                             (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                         

 
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี   E ๓/๒๕๕๗ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ลงวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

…............................................... 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ หมู่ที่ ๙  ต าบลเสาเภา  อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน ๒ จุด โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศ.ก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร  
ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัด   
  ๒.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า จ านวน ๒ ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร  ขนาด ๒ 
แรงม้า  ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาท ี
  ๓.  ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหลก็ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าตามแบบมาตรฐาน
หอถังสูง ๒๐ เมตร ของกองน้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณ ี
  ๔.  ขนย้ายหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็ก จากพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ต าบลเสาเภา ขนย้ายมาติดตั้งในพ้ืนที่ระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๙ โดยต้องก่อสร้างฐานรากหอถัง  ฐานรากถังกรอง พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ าและตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ า 
เปลี่ยนวัสดุกรองน้ าในถังกรอง  
  ๕.  ติดตั้งท่อส่งน้ า  พีวีซี ชั้น ๘.๕ โดยใช้ท่อดังนี้  ท่อขนาด ศ.ก.๓นิ้ว  ยาว ๓,๓๙๐ เมตร, ท่อขนาด ศ.ก. 
๒ นิ้ว ยาว ๓,๙๔๐ เมตร ท่อขนาด ศ.ก. ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓,๙๓๕ เมตร วางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
  ๖.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 

     โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๔  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน 
         (๑)  หลักประกันซอง   
         (๒)  หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖  บทนิยาม 
         (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
         (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
         (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 

 
/๒. คุณสมบัติ... 



-๒- 
 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพจ้างเหมาก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์         
  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุจ้างไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
  ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ที่เสนอราคาได้รับค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเคยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกาศประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) ของงานก่อสร้าง 
และเป็นสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา” เชื่อถือ 
  ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒.๘ คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
  ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ   
  ๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม (ปีปัจจุบัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ปีปัจจุบัน) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 

/(๔) ส าเนาใบ... 
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   (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑) 
  ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ท าการแทน 
   (๓)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   ทั้งท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน 
  ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการ
เสนอราคามิได้          
  ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 
๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดยระบุไว้ที่ หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E๓/๒๕๕๗”  ยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูล  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  ๑ .๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
 
 

/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้
มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ ราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจใช้
ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลจ้าง เพื่อให้การ
ประมูลจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน 
(Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๒ ,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
   (๔)  เสนอราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอ ลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)   ไม่
น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา 
 
 

/(๙)  การประมูล... 



-๕- 
 

   (๙)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
   (๑๐) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
   (๑๑) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
   (๑๒) ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาทีระบบ
จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้ า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
 

 ๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีเวลาค้ าระกันตั้งแต่ วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันซองให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๑) 

  ๕.๔ หนังสือค้ าประกัน ของบรรษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

 ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑   ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
  ๖.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาเท่านั้น 
  ๖.๓   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  

   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 

/๖.๔   ในการตัดสิน... 



-๖- 
 

 
  ๖.๔   ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ๗.  การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ กับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕ %) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑  เงินสด 
  ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่สัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒) 

  ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ ให้
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒) 
 
 

/๗.๕  พันธบัตร... 



-๗- 
 
 

  ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย   
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว 
  

 ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม สัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 
 ๙.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
 ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี 
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
     ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้รับอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 

     ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐  (สองล้านสามแสน -
บาทถ้วน)  
     ๑๑.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
    (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จะซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออ่ืน 

/(๓)  ในกรณีที.่.. 



-๘- 
 
 

    (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒) ผู้รับซื้อจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชย์นาวี 
     ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ(๗)  มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภา จะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม 
     ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๑๑.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 ๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง  
      เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง 
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
       ๑๒.๑  สาขาวิชาช่างโยธา 
 
 ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย 
เคร่งครัด 
 

 หมายเหตุ 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ 
ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
วันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ก าหนดวันเสนอราคาวันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และก าหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  และนับต่อเนื่อง
ในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  (รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลา
การนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

/การเสนอลด... 



-๙- 
 
 

  การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ า
แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมีเศษของ
หลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ  เพ่ือความชัดเจน และป้องกัน
ความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง เช่น  กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕ ,๖๕๗,๐๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ  ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔ ,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒  ได้เท่ากับ ๘๙ ,๑๓๕ บาท 
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่
น้อยกว่าครั้งละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น  กรณี
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น  กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาครั้งถัด  ๆไป 
ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย  เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 

 
    

           
 

                                                                    รุจิรา  ศรีหรัญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 



 



 



 
 



 

 
 



 



 



 

 



 

 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 

 



 
 



 


