
 
 

 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทายหาด 
เรื่อง  ประมลูจางกอสรางอาคารศูนยพฒันาเด็กเลก็  ขนาด  81 – 100  คน   
หมูที่  4  ตําบลทายหาด  อําเภอเมืองสมทุรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
          ********************************** 
        ดวยองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีความประสงคจะประมูลจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาด 81-100 คน หมูที่  4  ตําบลทายหาด  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
                ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี                                                                        
                1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางงานทีป่ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส                    
                2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการ  และได
แจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 
                4.  ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                 5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบรหิารสวนตําบล
ทายหาด 
                 6.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  1,478,000.-  บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล
ทายหาดเช่ือถือ 
 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  1  ธันวาคม  2558  ระหวางเวลา  14.00  น.  ถึง  15.00  น.              
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด   และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา  
15.30  น.  เปนตนไป   
 กําหนดย่ืนซองประมูล  ในวันที่  15  ธันวาคม  2558  ระหวางเวลา  09.00  น.  ถึง  10.00  น.                                   
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  ช้ัน  2)  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่  21  ธันวาคม  2558  เวลา
10.00  น.  และกําหนดเสนอราคาในวันที่  25  ธันวาคม  2558  ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ  3,000.- บาท (สามพันบาท
ถวน)  ไดทีท่ี่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  เลขที่  80/4  หมู  3  ตําบลทายหาด  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม   ระหวางวันที่   18   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558   ถึงวันที่  1  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2558   หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-3476-7225  ตอ 17  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.gprocurement.go.th และเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ww.thaihad.go.th 

ประกาศ   ณ  วันที่   18   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 

                                                              อรรถ  นนทลักษณ 
(นายอรรถ  นนทลักษณ)  

นายกองคการบรหิารสวนตําบลทายหาด 



 
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  1/2559 

การจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน  
หมูท่ี  4  ตําบลทายหาด  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ลงวันท่ี  18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

****************************** 

  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน”  มีความ
ประสงคจะประมูลจางกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หมูที่  4  ตําบลทายหาด ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรปูและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 
1.5 แบบสญัญาจาง 
1.6 แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
     (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
     (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพือ่ใหประชาชนเขาตรวจดูได)  ราคากลาง (ปร.4 และ ปร.5) 

2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส         

                       2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                                                                                                        

2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8                   

2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวา  น้ัน 

2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทายหาด 

2.6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  1,478,000.- บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลทายหาดเช่ือถือ 

2.7  บุคคล... 
 



 
 

-2- 

2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
         ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเปน  2  สวน คือ 

1.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                          (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน   สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี  สําเนาบัตรประตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา            
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (1)  

 (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 
 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด  ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.8 (1) 

1.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนาม  พรอม

ประทับตรา (ถาม)ี                      
                   (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

 (3)  หลักประกันซอง  ตามขอ 5 
 (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (5)  บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
 (6)  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสน้ี  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  

โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอน
การเสนอราคามิได 

4.4  ผูประสงค... 
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4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน  
150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ใหเริ่ม
ทํางาน  

4.5  กอนย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  
แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  1/2559”  ย่ืนตอประธานกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  ในวันที่  15
ธันวาคม  2558  ต้ังแตเวลา  09.00  น.  ถึงเวลา  10.00  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ช้ัน  2) 

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.7 (1)  ณ  วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2  และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา  ผูประสงคจะเสนอราคา
รับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ  1.7 (2)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคา  หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ  หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลาและสถานที่  เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประมูลฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.7  ผูประสงค... 
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4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังน้ี 
     (1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน  เวลา  

สถานที่  ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)  และรหัสผาน 
(Password)  เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

 (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

 (3)  ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่  2,956,000.-  บาท 
 (4)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ  (ถาม)ี  รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว 
 (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน  

เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
 (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
 (7)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่  LOG IN  แลว  จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองตํ่ากวาราคาเริ่มตนในการประมูล  และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า  (Minimum  
Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ  5,000.- บาท  จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ  ไป  ตองเสนอลด
ราคาครั้งละไมนอยกวา  5,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

 (8)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว  จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

 (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ี  จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 

5.  หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค  จํานวน  

147,800.- บาท  (หน่ึงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวัน
ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 
5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนช่ือให
สวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอน้ี   องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา  หรือผู

คํ้าประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใดๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1  ในการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกสน้ี  องคการบรหิารสวนตําบลทายหาด  จะพิจารณา

ตัดสินดวยราคารวม 
6.2 หากผู... 
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6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ  4  แลว  
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาด  หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่ มิใช
สาระสําคัญ  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  เทาน้ัน 

6.3  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผัน  ในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1)  ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

6.4  ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในการทําสัญญา  คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลทายหาดมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา  ช้ีแจงขอเท็จจริงสภาพ  ฐานะ  หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 

6.5  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลทายหาดเปนเด็ดขาด              
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ  มิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ
ตามสัญญาได  คณะกรรมการดําเนินการประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน  
ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ัน 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น   หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  
1.8  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และองคการบริหารสวนตําบล
ทายหาดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

7.  การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)  จะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญา  ดัง

ระบุในขอ  1.5  กับองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ  5  ของราคาคาจางที่ประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสได  ใหองคการริ
หารสวนตําบลทายหาดยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 

7.1 เงิน... 
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7.1  เงินสด 
7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนาน้ัน  ไมเกิด  3  วันทําการของทางราชการ 
7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.6 (2) 
7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนให
สวนราชการตางๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ  1.6 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาจางแลว 

8.  คาจางและการจายเงิน   
8.1  (สําหรบัสญัญาทีเ่ปนราคาเหมารวม) 
      องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน  2  งวด  ดังน้ี 
      งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  40  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

   -  ตอกเสาเข็ม  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  หลอคอนกรีตฐานราก – เสาตอมอ คสล.  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  หลอคอนกรีตคาน คสล.  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  หลอคอนกรีตเสา คสล.  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  เทพื้น คสล.  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  หลอคอนกรีตบันได คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  หลอคอนกรีตคานหลังคา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ประกอบและติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ทาสีกันสนิม  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ทําการกอสรางสวนตางๆ  ของงานโครงการสวนที่เหลือ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  มุงกระเบื้องหลังคาและสวนประกอบตางๆ  ของงานหลังคา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 

   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  70  วัน 
งวดสุดทาย  เปนจํานวนในอัตรารอยละ  60  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

   -  กออิฐผนัง  พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  เดินทอระบบสุขาภิบาล  ทอสําหรับรอยสายไฟฟาและทอระบบตางๆ  สวนที่เหลือทั้งหมดแลว  
                                เสร็จ 
   -  ฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ตกแตงผนังบุกระเบื้องเซรามิค  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ตกแตงผิวพื้นขัดมันเรียบ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ตกแตงผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ทําโครงเคราฝาเพดานพรอมติดต้ังแผนฝาเพดาน  แลวเสร็จทั้งหมด 
   -  ทําการรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตางๆ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ติดต้ังประตู – หนาตางไมและอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ  กระจกทั้งหมด  แลวเสร็จ 
   -  ติดต้ังราวบันได – ราวลูกกรงกันตกและสวนประกอบอื่นๆ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 
 

- ติดต้ัง... 
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   -  ติดต้ังสุขภัณฑ  อุปกรณประกอบหองนํ้า – หองสวม  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  ติดต้ังดวงโคมไฟฟา สวิตซ  เตารับ  พรอมอุปกรณ  แลวเสร็จทั้งหมด 
   -  ทาสีตกแตงสวนตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกในสวนที่ตองทา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
   -  กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด คสล. แลวเสร็จทั้งหมด 
   -  ทําการทดสอบงานระบบตางๆ  จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
   -  นอกจากน้ีใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ  ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน 
      ตามแบบรูปรายการกอสรางและสัญญาทุกประการรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย   

   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  150  วัน 

9.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  17  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบ

ดังระบุในขอ  1.5  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  
ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี  ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  2559  งบเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ไดรับแจงใบอนุมัติเงิน

ประจํางวดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทาน้ัน  สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  องคการ
บริหารสวนตําบลทายหาด  สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได 

ราคากลางของงานกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ในการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  เปนเงินทั้งสิ้น  2,956,000.- บาท  (สองลานเกาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) 

11.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทายหาดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด   ใหเปนผูรับจาง  
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอกรมเจาทาภายใน  7  วัน  
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง  หรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน  โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออื่น 

 (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

 
11.3  ผู... 
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11.3  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการ
บริหารสวนตําบลทายหาดแลว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.7 (4) (5) (6)  และ (7)  มิฉะน้ัน  
องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 

11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา  หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  องคการบริหารสวนตําบลทายหาดจะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ 

11.5  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

12.  มาตรฐานฝมือชาง 
      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตก

ลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานสถาบนั
ของทางราชการอื่น  และสถาบันของเอกชนทางราชการรับรอง  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง
จํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปน้ี 

12.1  ................สาขาวิชาชางกอสราง........................................................ 
12.2  ................สาขาวิชาชางโยธา............................................................. 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว

โดยเครงครัด 
 
 

                                                      องคการบริหารสวนตําบลทายหาด 
                                                    วันที่   18    เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


