
                                                          
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่ 6  ต าบลหนองโสน  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
...................................................................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี  กว้าง  22  เมตร  ยาว  42  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด งบประมาณ 2,600,000  บาท (สองล้าน หกแสนบาทถ้วน)  ราคากลาง   2,600,000  
บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รายละเอียดดังนี้ 
  

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
              1. นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
  2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของราชการ 
              3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,300,000  บาท (หนึ่งล้านสาม-
แสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เอกชนที่กรมเชื่อถือ 

   7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

 
 

8. นิติบุคคล/ 
 
 



 
 
 
 

  8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  255 7  
ระหว่างเวลา  10.00 – 11.00 น.  และก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ระหว่างเวลา  11.00 – 12.00 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง       
  ก าหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เดือน  กุมภาพันธ์ 
2557  เวลา  09.00 – 12.00  น.    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   ( ที่ว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี  ชั้น 2 )     และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557        และก าหนดเสนอราคา    
ในวันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป   
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักทรัพย์ประกันซอง  พร้อมกับยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  โครงการ ก่อสร้าง สนามฟุตซอล  หมู่ที่  6  ต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี   
กว้าง 22 เมตร  ยาว  42 เมตร หนา 0.10 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต.ก าหนด 
วงเงิน  130,000  บาท  ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )   
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ   
5,000  บาท  ( ห้าพันบาทถ้วน )  ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ถึงวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึง 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th , http://www.nongsanophet.go.th             
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3240-0052  ในวันและเวลาราชการ 
  ในวันขอซื้อเอกสาร จะต้องน าเอกสารที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุดมาแสดงด้วย ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงวัตถุประสงค์ในด้านการเป็นผู้จัดการ
และดูแลผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืน 
  2.  หนังสือมอบอ านาจในการเป็นผู้รับเอกสาร ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 
 

     

             ( นายวินัย  พุ่มพวง ) 
                                              นายกองค์การบริหารสว่นต าบล หนองโสน 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.....E01/2557..... 
การจ้าง....โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโสน...... 

ตามประกาศ....องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน...... 
ลงวันที่.....4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557....... 

--------------------------------------------------------- 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่  6  ต าบล

หนองโสน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  กว้าง  22  เมตร  ยาว  42  เมตร  หนา  0.10  เมตร   รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ก าหนด  งบประมาณ   2,600,000  บาท  (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  

ราคากลาง  2,600,000  บาท (สองล้าน หกแสนบาทถ้วน) และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ใน

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                     1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
  2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน   ตามระเบียบ
ของราชการ 

 
 

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ 
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3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ม ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามข้อ 1.7 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,300,000  บาท (หนึ่งล้านสาม-
แสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เอกชนที่กรมเชื่อถือ 

   7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 



บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้นส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ 
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(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของผู้
เสนอราคา  

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1) 
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซองตามข้อ 5 

       (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ ปริมาณวัสดุให้ครบถ้วน 

(แนบไว้ในซองเสนอการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
(6) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8 (2) 
4. การเสนอราคา 
   4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย  



วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 

   4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
   4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....30.......วันนับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

   4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน.....50…...วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือ  วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนให้เริ่มท างาน 

   4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ 
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4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า  
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี ......E01/2557....”  พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ในวันที่...26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ...2557....ตั้งแต่
เวลา....9.00...น. ถึงเวลา...12.00....น. ณ.....ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง (ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น 2)  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.7 (1)   
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ



เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาโดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกันเว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
ก าหนดวันเวลาและสถานที่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่
ในสถานที่นั้นทราบ 

 

คณะกรรมการประกวดราคา/ 
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ

เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้  
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่

....2,600,000….บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) 
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว 
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา

และสถานที่ท่ีก าหนด 
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ.....5,000…..บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า…..5,000....บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  



(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในวันที่……...7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2557……………....
ตั้งแต่เวลา......09.00…....น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามประกาศก าหนดเวลาและเงื่อนไขการประมูล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนให้ทราบต่อไป 

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการ
ทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

๕. หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน.….130,000…..บาท (….หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน…..) โดยหลักประกัน
ซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 เงินสด/ 
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5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า

ประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน     

จะพิจารณาตัดสินด้วย......ราคารวม....... 
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เท่านั้น 

6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้   องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

 
 

6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน/ 
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          6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนเป็นเด็ดขาด   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุ
ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม   ข้อ  1.8  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  มีอ านาจที่จะตัด



รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ

สัญญาดังระบุใน ข้อ 1.5  กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายใน...7.....วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.....5......ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  ข้อ 1.6 (2) 
7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.6 (2) 
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น.........1.........งวด ดังนี้ 
งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..............100.......................ของค่าจ้าง  เมื่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโสนได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…….ก่อสร้างสนามฟุตซอล  
หมู่ที่  6  ต าบลหนองโสน   กว้าง 22 เมตร  ยาว 42 เมตร หนา  0.10  เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน.......50......วัน รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย และผ่านการตรวจรับรองของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว 

9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ......0.10.....ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า..2..ปี...-..เดือนนับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้รับมอบงานโดยผู้
รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน..15..วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
         11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 



            11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี……..…2556……................
จ่ายจาก......เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ........การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ได้รับอนุมัติเงินค่าโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่  6  ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น 

 ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่  6  ต าบลหนองโสน ในการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น…..2,600,000.....บาท (….สองล้านหกแสนบาทถ้วน....) 

 11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน๗วันนับตั้งแต่วันที่ผู้
รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม/ 

-9- 
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี 
 11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้และเม่ือได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  จะริบหลักประกันซองจ านวน
ร้อยละ 2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5 องค์การบริหารส่วนต าบล* สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถานศึกษาท่ีทางราชการรับรอง    



หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ.......-........ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ 

12.1 ..........สาขาช่างก่อสร้าง......................................................................................................  
12.2 ..........สาขาช่างโยธา......................................................................... .................................. 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้

โดยเคร่งครัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 
 

              วันท่ี 4  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


