
             
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์  - บ้านนายคล้อย 

หมู่ที่ 4, 5 ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                        โดยวิธปีระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

----------------------------- 
     ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท   อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้าง ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ – บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5  ต าบล  
เขาพระบาท  อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร  
เนื้อท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.เขาพระบาท 

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                     
เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000,000.- บาท  (-สามล้านบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ  
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
   3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7  
   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน  
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาและหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่า  
ตั้งแต่ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับ 
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทเชื่อถือ 
  9. เงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 (ดังแนบ)  
เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  8  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระบาท และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8  สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป (หากไม่มาดูสถานที่ตามก าหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหา
ต่าง ๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาท างาน จะน ามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาพระบาทไม่ได)้ 

   ก าหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่ 9 สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.00  น.                             
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (เชียรใหญ่)  และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  17  สิงหาคม 2560 . 

ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21  สิงหาคม  2560  เวลา  14.30 – 15.00 น.  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 2,000 .-  บาท (- เงินสองพันบาทถ้วน )        
ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27  
กรกฎาคม – 8 สิงหาคม   2560  และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  www.khaophrabat.go.th  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระบาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7584-5055  ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  2560 
 
 

 
         (นางสาวฉวีวรรณ  แก้วเขียว) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 
 
 
 
 

http://www.khaophrabat.go.th/


 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  1/2560 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ – บ้านนายคล้อย   

หมู่ที่ 4, 5  ต าบลเขาพระบาท   อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  ลงวันที่   สิงหาคม  2560 

---------------------------------- 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ – บ้านนายคล้อย   หมู่ที่ 4, 5 ต าบล เขาพระบาท  อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,980 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.เขาพระบาท    

ณ หมู่ที่ 4, 5  ต าบลเขาพระบาท   อ าเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ราคากลางของงาน
ก่อสร้าง ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 3 ,000,000.- บาท                                 
(-สามล้านบาทถ้วน -)  ราคางบประมาณ ของงานก่อสร้าง ในการในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.- บาท  (-สามล้านบาทถ้วน-) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.1  แบบรูปและรายการละเอียด              
        1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.5  แบบสัญญาจ้าง                

1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
     (1)  หลักประกันซอง                
     (2)  หลักประกันสัญญา                

        1.7  บทนิยาม                 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1             
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2   
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2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
       2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
        2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7  
       2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ  
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
         2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน              
กับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน- ) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทเชื่อถือ   

      2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

      2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

       2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  2 ส่วน คือ  

3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (1)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

           (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                       
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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            (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล                  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ (1) 
            (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
            (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1) 
       3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
            (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
             (3)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
            (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
            (6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน   150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท
ให้เริ่มท างาน 
       4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี 1/2560”   ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล  ตามโครงการ                   
ในวันที่ 8 สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  15.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (เชียรใหญ่) 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม  
โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการด าเนินการประมูล  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม     อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ นายอ าเภอภายใน  3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายอ าเภอให้ถือเป็นที่สุด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน   
เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและ
สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID)                      
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่  
3,000,000.-บาท (เงินสามล้านบาทถ้วน) 

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ  
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป 
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  5,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  
   (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
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    (9)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                                  (10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
                                  (11) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                               (12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 
5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 

        5.  หลักประกันซอง 
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

จ านวนเงิน 150,000.-บาท (-หนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน -) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
       5.1  เงินสด 
       5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
       5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (1) 
             5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้  
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผล

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  วันที่ยื่นหลักประกันซอง  จนถึงวันที่ครบภาระผูกพัน   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท                             
มีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.ว/ว.1994   ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 

     ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา 
ร้อยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาท่ีจัดหา  
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1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลาง

ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
3)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  

เป็นธรรมผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย 
4) ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย 

และได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
5) ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 
6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย  

  6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม   
       6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทเท่านั้น  
       6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาพระบาท 
                  (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
       6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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       6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 
เป็นเด็ดขาดผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระบาท  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็น  
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ 
โดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
       6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า                   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.7 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท   มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว                     
และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  7.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา     
ดังระบุในข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระบาทยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        7.1 เงินสด 
        7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
        7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
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        7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย                
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.6 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น     3    งวด ดังนี้  
     งวดที่  1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    25         ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
         -ปรับแต่งผิวถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 6,640 ตร.ม.  
    และลงทรายหยาบรองพ้ืนไม่น้อยกว่า 249 ลบ.ม.  
  -เทคอนกรีต (ก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม.) กว้าง 3 เมตร ยาว 415 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ซม.  
  -ปูเหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.พร้อมเสริมเหล็กขยายรอยต่อการหดตัว 
   ใช้เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม. (บลส.) กว้าง 3 เมตร ยาว 415 เมตร 
   เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ซม.  
  -ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
  -ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
     งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    25         ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
  -เทคอนกรีต (ก าลังอัด 240 กก./ตร.ม.) กว้าง 3 เมตร ยาว 415 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ม.  
  -ปูเหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.พร้อมเสริมเหล็กขยายรอยต่อการหดตัว 
   ใช้เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15  มม. (บลส.) กว้าง 3 เมตร ยาว 415 เมตร 
   เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ม.  
  -ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
     งวดที่  3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
  -เทคอนกรีต (ก าลังอัด 240 กก./ตร.ม.) กว้าง 3 เมตร ยาว 830 เมตร  
   หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490ตร.ม.  
  -ปูเหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.พร้อมเสริมเหล็กขยายรอยต่อการหดตัว 
   ใช้เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม. (บลส.) กว้าง 3 เมตร  
      ยาว 830 เมตร  เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 2,490 ตร.ม.  
  -ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,660 เมตร  
  -งานอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จตามแบบแปลน อบต.เขาพระบาท  
  -ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 
 

 
 
 
 
 



-10- 
 
 

   9.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

   10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่จ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา     
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
           11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก  เงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
   11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา เพ่ืองาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( 1) หรือ  (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท จะริบหลักประกันซองจ านวน
ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข   หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาทได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                      12.1   ปวส. ช่างก่อสร้าง  
                       12.2   ………………………………. 

13.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

 
 
 
 
       วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


