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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกวดราคาโดยการประมูลจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)   

องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จํานวน 1 หลัง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ     มีความประสงคประกาศประกวดราคาโดยการประมูล
จางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จํานวน 1 หลัง ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  รายละเอียดดังนี้   

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพ่ี
นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 
100 คน แบบท่ี สถ.ศพด.3   

ราคากลาง  2,274,000.-บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถวน-) 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 

เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอง 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8  

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน 
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   1,023,300.-บาท (-หนึ่งลานสองหม่ืน 
สามพันสามรอยบาทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางพรอมกัน ในวันท่ี 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.30 - 10.00 น.  
เปนตนไป ณ กองชาง ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  และกําหนดรับฟงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ สถานท่ี
กอสราง หมูท่ี 12 ตําบลบอสุพรรณ  ในวันท่ี  22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.  
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เอกสารประกวดราคาโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  E - 1/2558 
การจาง กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จํานวน 1 หลัง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
----------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคประกาศประกวดราคาโดยการประมูลจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  องคการ
บริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จํานวน 1 หลัง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  รายละเอียดดังนี้   

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพ่ี
นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 
100 คน แบบท่ี สถ.ศพด.3   

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1  แบบรูปรายการรายละเอียด               
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
1.3 แบบใบปริมาณงานและราคา      
1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
1.5  แบบสัญญาการจาง 
1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน  

      (1) หลักประกันซอง  
(2) หลักประกันสัญญา 

  1.7 สูตรการปรับราคา 
  1.8  บทนิยาม                 

        (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                               (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.9  แบบบัญชีเอกสาร               
        (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  
        (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  เปนนิติบุคคล ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน    และตองไมเปนผูมี 
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.8 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล      มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในการประกวดราคาโดยการ 
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โดยเปนผลงานในสัญญาเดียวกันวงเงินไมนอยกวา  979,965.-บาท (-เกาแสน
เจ็ดหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบหาบาทถวน-) ซ่ึงเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” เชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด      ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนา
หนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  (1)  

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ  1.9  (1) 
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือหรือการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนามพรอมประทับตรา 
(ถามี) 
  (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
  (3) หลักประกันซองตามขอ  5 

(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(5) บัญชีรายการกอสราง 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได ตามแบบในขอ 1.9 (2) ผูเสนอราคาจะตองรับรองสําเนา 

เอกสารหลักฐานถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
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4.  การเสนอราคา 
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือการและจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2  ผูประสงคเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

  4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 210 วัน นับแตวันยืนยนัราคาสุดทายโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได 
   4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน 180 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
ใหเริ่มทํางาน 

      4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา 
แบบรูป    และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน  และเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน  ท่ีจะตก
ลงยื่นขอเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาโครงการโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E-1/2558” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันท่ี 31  
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึง  10.30 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ณ ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2 หองทองถิ่นอําเภอ)  
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปน 
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวธิีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบเล็กทรอ
นิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมี
สิทธิเสนอราคา และหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน*จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัดภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการ
จังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูล
อาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกาศสอบราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ี
ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และรหัสผาน 
(Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
  (2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ี
ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
  (3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ ่มตน ท่ี 2,274,000.
บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถวน-) 
  (4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไว
ดวยแลว 
  (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 4,000 บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม
นอยกวา 4,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
  (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
  (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวนั
เสนอราคา 

5. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค            จํานวน  
113,700.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจด็รอยบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน โดยเปนเช็คลงวันท่ี   ท่ียื่นซอง 

ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 

เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง  ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันซองตามขอนี้  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย ท่ีคัดเลือก
ไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
5.6  หลักเกณฑการยึดหลักประกันซอง    

  ผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณจะยึด
หลักประกันซองในอัตรารอยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เวนแตกรณีดังตอไปนี้ จะยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ 2.5 
ของราคาท่ีจัดหา 

(1) ผูคาท่ียื่นเอกสารปลอม 
(2) ผูคาท่ีเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลางกําหนดเพ่ือ 

แจงความประสงคและระบุราคาท่ีจะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมูลผานโทรสาร 
(3) ผูคาท่ีมีพฤติการณสมยอมเสนอราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปน 

ธรรม 
(4) ผูคาท่ีไม LOG IN เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตเหตุสุดวิสัย และไดแจงให 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
(5) ผูคาท่ีเขา LOG IN  ไมเสนอราคา หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประมูล หรือ 

เสนอลดราคาข้ันต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามท่ีกําหนดในประกาศ 
(6) ผูคาท่ีไมยืนยันราคาสุดทายซ่ึงตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย 
ผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย เชน คาจาง 

หรือคาจางท่ีสูงข้ึนจากผูคารายอ่ืนดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล 
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

        6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย  
ราคารวม 
  6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เทานั้น 
  6.3 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ี
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
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  6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรอื
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรอื
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต       จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนเด็ดขาด 
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษ       ผูมีสทิธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะ
เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

7.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ 

ในขอ ๑.๕ กับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม 
สัญญาจางแลว 
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  8. คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน.......1........งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ...........-............ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.................-.................ใหแลวเสร็จภายใน..................-.................วัน 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   100  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

9. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป   -
เดือน นับถัดจากวันท่ีหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน* ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนนท่ีรับถายโอนภารกิจ) การลงนามในสัญญาจะกระทําได
ตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับอนุมัติเงินคาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  
องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จํานวน 1 หลัง ราคากลางของงานในครั้งนี้เปนเงิน  2,274,000.บาท (-สองลานสอง
แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน-) ราคานี้เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ“องคการบริหารสวนตําบล” ขอสงวนสิทธิขอ
สงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทานั้น เม่ือ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวใหเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จโดยเร็วและดําเนินการกอสรางตามสัญญา  
ภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา 
  11.2 เม่ือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และ
ไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  เจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ ท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม   (1)   หรือ (2)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
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  11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน* แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  11.4ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช  ความเสียหายอ่ืน 
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

12. การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ในขอ 1.7  จะนํามาใช ในกรณี 
ท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
  ………………K = 0.25+ 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.30 St/So……………….. 

  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาท่ีหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน*ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุใน
ขอ 1.7 

13. มาตรฐานผีมือชาง 
เม่ือ“องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใช
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

13.1 ................................สาขาชางกอสราง............................................. 
13.2 ............................................-............................................................ 

14. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และ 
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

      องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
            (นายกฤษณะ     บุญเสือ) 
                                        วันท่ี  13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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กําหนดยื่นเอกสารพรอมหลักประกันซองการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี  31  เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 10.00 – 10.30 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ (ณ ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2 ทองถ่ินอําเภอ) อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี และแจง
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันท่ี 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 น. เปนตนไป 

   ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,500.-บาท 
ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2557 ดูรายละเอียดไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 – 84414 – 
7478  ในวันและเวลาราชการ และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น   

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 

                           (ลงชื่อ) 
                   (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 


