
 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี 1/2560 
ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณโรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตําบลบานแค และโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต              
บริเวณหมูท่ี 6 – บริเวณหมูท่ี 8 ตําบลบานแค  
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  ๒๕60 
**************************************** 

 องคการบริหารสวนตําบลบานแค ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล ” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังน้ี 

  1.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานแค  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  ยาว 139.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร หรือ           
มีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 486.50 ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ราคากลาง 161,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืน                    
หนึ่งพันบาทถวน)        

  2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณหมูท่ี 6  – บริเวณ           
หมูท่ี 8 ตําบลบานแ ค ชวงท่ี 1  หมูท่ี 6  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ยาว  585.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
ชวงท่ี 2  บนสะพาน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอย                          
รวมไมนอยกวา 2,640.00 ตารางเมตร  ชวงท่ี 3  หมูท่ี 7  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมไมนอยกวา 2,240.00 ตารางเมตร  ชวงท่ี 4  หมูท่ี 8  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  ๑ ปาย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)  ราคากลาง 2,193,000.-บาท                     

(สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)   
รวมราคากลางท้ังส้ิน  2,354,000. - บาท  (-ส อง ลาน สาม แสนหาหม่ืน ส่ีพันบาทถวน-)               

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ แบบรูป และรายการรายละเอียด  
  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
      ๑.๓  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ แบบหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๕ แบบสัญญาจาง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน  
   (๑) หลักประกันซอง  
   (๒) หลักประกันสัญญา  
  1.7  สูตรการปรับราคา 
   K=0.30+0.10* Mt/Mo+0.40* At/Ao+0.10* Et/Eo+0.10* Ft/ Fo) 
  ๑. 8 บทนิยาม  
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
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  ๑. 9 แบบบัญชีเอกสาร   
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
 ๒.คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
       ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.8 
       ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธ ไม
ยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
       ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 1,1๗๗,0๐๐.-บาท และ          
เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานท่ีเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแคเชื่อถือ (ใหใชในกรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานเทานั้น) 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน ๒ สวน คือ 
      ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    (ก ) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ   
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่น
เอกสารตามท่ีไดระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.9 (๑) 
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  ๓.๒  สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) 
   (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
   (๓) หลักประกันซองตามขอ ๑.๖  (๑) 
   (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (ใชในกรณีกําหนด
ผลงานเทานั้น) 
   (๕) บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
   (๖)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
   (๗)  บัญชีรายการเอกสารสวนท่ี ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.9 (๒) 

 ๔ . การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุ  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
นี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  รวมท้ัง ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
  ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ๔ .๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐ วันนับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนได
เสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ  
ไมเกิน  ๓๐  วัน *นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือ*วันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล
บานแคใหเริ่มทํางาน 
  ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป รายละเอียด  ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประกวดราคา           
ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  ๑/๒๕60 ” ย่ืนตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการในวันท่ี  31 พฤษภาคม  ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.  ณ.  ศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอผักไห  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
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   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา แต
ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.8 (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.8 (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลบานแคจะพิจารณาลงโทษผู
ประสงคจะเสนอราคา หรือผูมิสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงาน
ท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนา
หนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ี  เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีมีอยูใน
สถานท่ีนั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
เริ่มตนท่ี  2,354,๐๐๐.- บาท 
   (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว 
   (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน  จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
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   (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
   (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา ( Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ  4,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  4,๐๐๐  บาท จากราคาครั้งสุดทาย
ท่ีเสนอลดแลว   
   (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว  
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
   (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี 9 มิถุนายน  ๒๕60 ตั้งแตเวลา   
๑๐.๐๐ – 10.3๐ น. ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบ
ตอไป 
   (๑๐)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตาม วัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภาย โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว ( User ID) และ
รหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และ ขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค  
จํานวนเงิน 11๗,700.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน -) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานแคโดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
   ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  ๑.๖ (๑) 
   ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้  องคการบริหารสวนตําบลบานแคจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ท่ีคัดเลือกไว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว   
   การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
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  ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการบริหารสวนตําบล
บานแคจะพิจารณาตัดสินดวย   ราคารวม    .    
   ๖. ๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นเอกสารประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔  แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลบานแคเทานั้น 
   ๖ .๓ องคการบริหารสวนตําบลบานแคสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
    (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลบานแคมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหาร
สวนตําบลบานแคมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง  
   ๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลบานแคทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบล
บานแคเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลบานแคจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุ
ท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

    ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลบานแคจะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนตําบลบานแค
มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
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   ๖ .๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑ .8  องคการบริหารสวนตําบลบานแคมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ   
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และองคการบริหารสวนตําบลบานแคจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปน
ผูท้ิงงาน 

 ๗ . การทําสัญญาจาง 
   ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ  ๑.๕ ภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับ รอยละ   ๕  (หา)  ของคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานแคยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  ๗.๑ เงินสด  
  ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานแค  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในขอ  ๑.๖ (๒) 
  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๘. คาจางและการจายเงิน  
    องคการบริหารสวนตําบลบานแคจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน....๑...งวด ดังนี ้
    งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........-........ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จภายใน..............-..............วัน 
   งวดที่  ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........-........ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จภายใน..............-..............วัน 
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

  ๙. อัตราคาปรับ  
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
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 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
   ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๕   แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา...๒....ป....-.....เดือน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลบานแคไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  

 ๑1.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑1.๑ เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ     
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค  แลวเทานั้น 

ราคากลางของงาน ประกวดราคาจาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟลทติก  
คอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแค  และโครงการปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล.
โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณหมูท่ี 6  – บริเวณหมูท่ี 8 ตําบลบานแ ค ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 2,354,๐๐๐.-บาท (-สองลานสามแสนหาหม่ืนสี่พันบาทถวน-) 
  ๑ 1.๒  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวมาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน  ๗ วัน นับแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก  โดยเรืออ่ืนได 
  (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรือนั้น 
  (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑)หรือ(๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑ 1.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตอ
องคการบริหารสวนตําบล  แลวจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ  มิไดและเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๔.๖(๔) ,(๕) และ (๖) มิฉะนั้น  
องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซอง  จํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที  และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานไดหากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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  ๑ 1.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบานแค  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  
หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน            
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑ 1.๕  องคการบริหารสวนตําบลบานแค  สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

 ๑ 2.  การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา  จะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสรางลดลง

หรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการตอไปนี้ สูตรการปรับราคาคาจางกอสราง (คา K = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40* 
At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo) สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวใน
วันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือภายในระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแคไดขยายออกไป  
โดยจะใชสูตรของทางราชการ 

 

๑3.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ใช ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง  จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 
๑๐  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน  ในแตละสาขาดังตอไปนี้ 

๑3.๑  ผูมีวุฒิบัตรไมนอยกวาระดับ ปวช. สาขา ชางโยธา, ชางกอสราง, หรือ ชางสํารวจ 
  

 ๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
 

 องคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 
 
    (นายพงศธร    สงวนศักดิ์) 
       หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

                                                                                    

                                                                                                         
                                       วันท่ี  8  พฤษภาคม  ๒๕60       


