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ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบางคนท ี
เร่ือง  ประมูลจ�างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ1ลท3ติกคอนกรีต สายวัดสินวิเศษศรัทธาราม – วัดบางคนทีใน  

หมู�ที่ ๗ เชื่อม หมู�ที่ ๙, ๘, ๒ ตําบลบางคนที   อําเภอบางคนท ี  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  ด�วยองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  มีความประสงค3จะประมูลจ�างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ1ลท3ติก 
คอนกรีต สายวัดสินวิเศษศรัทธาราม – วัดบางคนทีใน  หมู�ที่ ๗ เชื่อม หมู�ที่  ๙, ๘, ๒ ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  ขนาดผิวจราจรกว�าง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๙๕๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร  หรือคิดพื้นที่ลาดยาง ฯ ไม�
น�อยกว�า ๑๑,๗๐๖ ตร.ม. ตามแบบที่องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที กําหนด พร�อมปPายประชาสัมพันธ3โครงการ จํานวน ๒ 
ปPาย ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ราคากลางในการดําเนินงานคร้ังนี้ เปRนเงิน ๔,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล�านสองแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน)   
  

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๑.  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาเปRนนิติบุคคล ผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  
   2.  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�ที่ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อเปRนผู�ทิ้งงานของทางราชการ และได�แจ�ง
เวียนชื่อแล�ว หรือไม�เปRนผู�ที่ได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปRนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�มีประโยชน3ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนที่เข�าเสนอราคารายอ่ืน  
และ/หรือต�องไม�เปRนผู�มีผลประโยชน3ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 หรือไม�เปRนผู�กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปRนธรรมในการประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้ 
  4.  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�ได�รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
  5.  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบื้องต�นในการจ�างขององค3การบริหารส�วนตําบล
บางคนที 
  ๖. ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องเปRนนิติบุคคล  และมีผลงานการก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 2,๑๔๕,๐00 บาท (สองล�านหนึ่งแสนสี่หม่ืนห�าพันบาทถ�วน) ซ่ึงเปRนผลงานที่อยู�
ภายในสัญญาจ�างเดียวกัน และเปRนผลงานที่เปRนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนที่องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนทีเชื่อถือ 
  ๗.  นิติบุคคลที่จะเข�าเปRนคู�สัญญา ต�องไม�อยู�ในฐานะเปRนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสัญญา 
  ๘.  นิติบุคคลที่จะเข�าเปRนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 
(e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต3ศูนย3ข�อมูลจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐ 
  ๙.  คู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละคร้ังซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท
คู�สัญญาอาจจ�ายเปRนเงินสดก็ได� 
 

             /กําหนดดู..... 
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  กําหนดดูสถานที่ก�อสร�าง ในศุกร3วันที่  ๔  ธันวาคม  2558  ระหว�างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หากไม�
มาดูถือว�ายินยอมและรับทราบข�อมูลดังกล�าวแล�ว  เม่ือมีอุปสรรค  และป1ญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความรับผิดชอบ
ต�อองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ไม�ได� 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ในวันที่ ๑๗  ธันวาคม 2558 ระหว�างเวลา 09.00 
น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย3รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างขององค3การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอบาง
คนที) และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคาในวันที่ 2๓  ธันวาคม 2558 และกําหนดเสนอราคาในวันที่  
๗  มกราคม 255๙  ตั้งแต�เวลา  10.00 น. – 10.30 น. 

           ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ในราคาชุดละ ๔,000.- บาท (สี่พนับาทถ�วน)   
ได�ที่  กองคลัง  องค3การบริหารส�วนตาํบลบางคนที  ระหว�างวนัที่  2๓  พฤศจิกายน 255๘  ถึงวันที่  ๔  ธันวาคม  2558 หรือ
สอบถามทางโทรศัพท3หมายเลข ๐๓๔-๗๖๑๒๙๐ ต�อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต3 www.bangkhontee.go.th   

หรือ  www.gprocurement.go.th                     

ประกาศ  ณ  วันที่  2๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

 
(นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร) 

นายกองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนท ี       
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เอกสารประมูลจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 เลขที่ 1 / 255๙ 
การจ�างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ1ลท3ติกคอนกรีต สายวัดสนิวิเศษศรัทธาราม – วัดบางคนทีใน  

หมู�ที่ ๗ เชื่อม หมู�ที่ ๙, ๘, ๒ ตําบลบางคนที   อําเภอบางคนท ี  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตามประกาศองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  ลงวันที่ 2๓ พฤศจิกายน 255๘ 

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

   ด�วยองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที” มีความ
ประสงค3ที่จะประมูลจ�างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ1ลท3ติกคอนกรีต สายวัดสินวิเศษศรัทธาราม – วัดบางคนทีใน หมู�ที่ ๗ เชื่อม 
หมู�ที่ ๙, ๘, ๒ ตําบลบางคนที  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ขนาดผิวจราจรกว�าง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๙๕๑.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร  หรือคิดพื้นที่ลาดยาง ฯ ไม�น�อยกว�า ๑๑,๗๐๖ ตร.ม. ตามแบบที่องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที 
กําหนด พร�อมปPายประชาสัมพันธ3โครงการ จํานวน ๒ ปPาย ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  กําหนดส�งมอบงาน  ๔๕ วัน  ซ่ึงราคากลาง
ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้ เปRนเงินทั้งสิ้น  ๔,๒๙๐,000 บาท (สี่ล�านสองแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน)  
   โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 
   1.  เอกสารแนบท$ายเอกสารประมูลจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
    1.1  แบบรูปและรายการละเอียด   
    1.2  แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 
    1.3  แบบใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
    1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 
    1.5  แบบสัญญาจ�าง 
    1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
     (1)  หลักประกันซอง 
     (2)  หลักประกันสัญญา 
    1.7  บทนยิาม   
             (1)  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน3ร�วมกัน 
      (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปRนธรรม 
    1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารส�วนที่  1   
     (2)  บัญชีเอกสารส�วนที่  2    
   2.คุณสมบัติของผู$ประสงค
เสนอราคา 
   ๒.๑  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาเปRนนิติบุคคล ผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  
    2.๒  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�ที่ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อเปRนผู�ทิ้งงานของทางราชการ 
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เปRนผู�ที่ได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปRนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�มีประโยชน3ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนที่เข�าเสนอราคา
รายอ่ืน  และ/หรือต�องไม�เปRนผู�มีผลประโยชน3ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส3 หรือไม�เปRนผู�กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปRนธรรมในการประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้ 
   ๒.๔  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องไม�เปRนผู�ได�รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน
ศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
   ๒.๕  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบื้องต�นในการจ�างขององค3การ
บริหารส�วนตําบลบางคนที 
   ๒.๖ ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องเปRนนิติบุคคล  และมีผลงานการก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 2,๑๔๕,๐00 บาท (สองล�านหนึ่งแสนสี่หม่ืนห�าพันบาทถ�วน) ซ่ึงเปRน
ผลงานที่อยู�ภายในสัญญาจ�างเดียวกัน และเปRนผลงานที่เปRนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนที่องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนทีเชื่อถือ 

       /๒.๗  นิติบุคคล... 
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   ๒.๗  นิติบุคคลที่จะเข�าเปRนคู�สัญญา ต�องไม�อยู�ในฐานะเปRนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสัญญา 
   ๒.๘  นิติบุคคลที่จะเข�าเปRนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต3
ศูนย3ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
   ๒.๙  คู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละคร้ังซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน  
สามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปRนเงินสดก็ได� 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู�ประสงค3จะเสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแยก เปRน  2 ส�วน  คือ 
    3.1  ส�วนที่ 1 อย�างน$อยต$องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
      (1) ในกรณีผู�เสนอราคาเปRนนิติบุคคล 
     (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห3สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 
  (2) ในกรณีผู�ประสงค3จะเสนอราคาเปRนผู�ประสงค3จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปRนผู�ร�วมค�า     
ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�าสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า  และในกรณีที่ผู�เข�าร�วมค�าฝsายใดเปRนบุคคล
ธรรมดาที่มิใช�สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร�วมค�าฝsายใดเปRนนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว�ใน (1) 
     (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนา
ถูกต�อง 
     (4) สําเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  
     (5) บัญชีเอกสารส�วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได�ยื่นตามแบบใน ข�อ 1.8 (1) 
    3.2 ส�วนที่ 2  อย�างน$อยต$องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
     (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  โดยต�องลงนาม
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี )  
     (2)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปtดอากรแสตมปuตามกฎหมายในกรณีที่ผู�ประสงค3จะเสนอราคา
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
     (3)  หลักประกันซอง ตามข�อ 5 
     (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�าง พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
     (5)  บัญชีรายการก�อสร�าง 
     (6)  แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  
      (7)  บัญชีเอกสารส�วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได�ยืน่ตามแบบในข�อ 1.8 (2)  
  4. การเสนอราคา 
       4.1  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบที่กําหนดไว� ในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3นี้โดยไม�มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต�อง
กรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือชื่อของผู�ประสงค3จะเสนอราคาให�ชัดเจน 
   4.2  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
    4.3  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า  120  วัน  นับแต�วันยืนราคา
สุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว�  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได�   

        /4.4  ผู�ประสงค3… 
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    4.4  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาจะต�องกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ�างให�แล�วเสร็จไม�เกิน 
๔๕  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง หรือวันที่ได�รับแจ�งจากองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ให�เร่ิมทํางาน  
    4.5  ก�อนยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ผู�ประสงค3จะเสนอราคา ควรตรวจดูว�าร�าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลง
ยื่นข�อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 
    4.6  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จ�าหน�าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 โดยระบุไว�ที่หน�าซองว�า “เอกสารประมูลจ�างตามเอกสาร
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 เลขที่ 1 / 255๙”  ยื่นต�อคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3                
ในวันที่ 1๗ ธันวาคม 255๘ ระหว�างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย
รวมข$อมูลข�าวสารการซื้อการจ$างของ
องค
การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอบางคนที) 
   เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3แล�วจะไม�รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู�ประสงค3จะเสนอราคาแต�ละรายว�าเปRนผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน3ร�วมกันกับผู�ประสงค3จะเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เปRนผู�มีผลประโยชน3ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค3จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ตามข�อ 1.7 (1) ณ วัน
ประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3หรือไม� พร�อมทั้งตรวจสอบข�อเสนอ ตามข�อ 3.2 และจะประกาศรายชื่อผู�ประสงค3จะ
เสนอราคาที่มีสิทธิได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคาในวันที่ 2๓ ธันวาคม 2558 ณ ศูนย3รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างของ
องค3การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอบางคนที)  และองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที จะแจ�งผู�ประสงค3จะ
เสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย3ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว�า              
ผู�ประสงค3จะเสนอราคารับทราบแล�ว 
   หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ก�อนหรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ว�า มีผู�ประสงค3จะเสนอราคา หรือผู�มีสิทธิจะเสนอราคา กระทําการอันเปRนการขัดขวางการ
แข�งขัน ราคาอย�างเปRนธรรมตามข�อ 1.7 (2) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จะตัดรายชื่อ          
ผู�ประสงค3จะเสนอราคา หรือผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปRนผู�เสนอราคา และองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  จะ
พิจารณาลงโทษผู�ประสงค3จะเสนอราคา หรือผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าวเปRนผู�ทิ้งงาน  
   ผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่ไม�ผ�านการคัดเลือกเบื้องต�น เพราะเหตุเปRนผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน3ร�วมกันกับผู�ประสงค3จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปRนผู�มีผลประโยชน3ร�วมกันระหว�าง ผู�ประสงค3จะเสนอราคากับ                 
ผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3  ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3หรือเปRนผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปRนธรรม อาจอุทธรณ3คําสั่งดังกล�าวต�อผู�ว�าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  
นับแต�วันที่รับแจ�งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 การวินิจฉัยอุทธรณ3ของผู�ว�าราชการจังหวัด
ให�ถือเปRนที่สุด 
   หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ว�า กระบวนการประมูล
จ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ประสบข�อขัดข�องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว� คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให�ผู�แทนผู�มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต�อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและเม่ือแก�ไขข�อขัดข�องแล�ว  จะให�ดําเนินการกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนที่ค�างอยู�ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต�องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  
เว�นแต�คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล�วเสร็จได�โดยง�ายหรือข�อขัดข�องไม�อาจแก�ไขได�  
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมต�น
กระบวนการเสนอราคาใหม� โดยไม�แจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู�ในสถานที่นั้นทราบ   
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการ 
ใด ๆ ระหว�างการประมูลจ�างเพื่อให�การประมูลจ�าง ฯ เกิดประโยชน3สูงสุดต�อทางราชการ  
                                                                                                                                 /๔.๗ ผู�ประสงค3… 
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4.7  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกให�เปRนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้  

     (1) ผู�เสนอราคาจะต�องเข�ารับการอบรมวิธีการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ�งให�ทราบภายหลังโดยผู�เสนอราคาจะได�รับเลขประจําตัว (UserID) และรหัสผ�าน 
(Password ) เม่ือผู�เสนอราคาผ�านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข�อเสนอทางด�านเทคนิคแล�ว 
     (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ�าง โดยการประมูล
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ที่ได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 
     (3) ราคาเร่ิมต�นของการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้จะเร่ิมที่ ๔,๒๙๐,000 
บาท  (สี่ล�านสองแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน) 
     (4) ราคาที่เสนอจะต�องเปRนราคาที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี) รวมค�าใช�จ�าย          
ทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว 
     (5) ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�อง LOG IN เข�าสู�ระบบ 
    (6) ผู�มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จะต�องต่ํากว�าราคาเร่ิมต�นในการประมูล และจะต�องเสนอราคาข้ันต่ํา (Minimum  Bid) ไม�
น�อยกว�าคร้ังละ  ๘,000.- บาท  (แปดพันบาทถ$วน)  จากราคาเร่ิมต�น ในการประมูลฯ และการเสนอราคาคร้ังถัดๆไป ต�องเสนอ
ราคาคร้ังละไม�น�อยกว�า  ๘,000.- บาท  (แปดพันบาทถ$วน)  จากราคาคร้ังสุดท�ายที่เสนอแล�ว 
     (7)  ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลฯเสร็จสิ้นแล�ว  จะต�อง
ยืนยันราคาต�อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3  ราคาที่ยืนยันจะต�องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     (8)  ผู�มีสิทธิเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกให�เปRนผู�ชนะการเสนอราคา ต�องรับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส3 และค�าใช�จ�ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3  
ทั้งนี้ จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 
   5. หลักประกันซอง   
    ผู�ประสงค3จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 จํานวน  ๒๑๔,5๐0 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนสี่พันห$าร$อยบาทถ$วน) โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการ
คํ้าประกันตั้งแต�วันยื่นข�อเสนอทางด�านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให�ใช� อย�างหนึ่งอย�างใด 
ดังต�อไปนี้   
    5.1  เงินสด 
    5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายให�แก�  “องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที” โดยเปRนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง
ข�อเสนอทางด�านเทคนิค หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน  3  วันทําการ ของทางราชการ 
    5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ ในข�อ  1.6 (1) 
     5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3ที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย3และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วน
ราชการหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินต�าง ๆ  ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดัง
ระบุในข�อ 1.6 (1) 
    5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข�อนี้ “องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที” จะคืนให�ผู�ประสงค3จะเสนอราคาหรือ
ผู�คํ้าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได�พิจารณาในเบื้องต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว�ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนให�ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเม่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว  
    การคืนหลักหลักประกันซอง ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให$โดยไม�มีดอกเบี้ย และองค
การบริหารส�วน
ตําบลบางคนที กําหนดหลักเกณฑ
การยึดหลักประกันซองของผู$มีสิทธิเสนอราคา ดังน้ี 
    1.  ผู$มีสิทธิเสนอราคาไม� Log in เข$าสู�ระบบ 
    2.  ผู$มีสิทธิเสนอราคา Log in แล$ว แต�ไม�มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยเสนอราคาสูงกว�าหรือเท�ากับราคาเร่ิมต$นประมูล 
    3.  ผู$มีสิทธิเสนอราคาไม�ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท$าย 
    4.  ผู$ชนะการประมูลไม�ไปทําสัญญา                                        / 6. หลักเกณฑ3… 
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    6. หลักเกณฑ
และสทิธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้   องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที                    
จะพิจารณาตัดสินด�วย ราคารวม 
    6.2  หากผู�ประสงค3จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ไม�ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 จะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น              
เว�นแต�เปRนข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3          
ในส�วนที่มิใช�สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเปRนประโยชน3ต�อองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  เท�านั้น 
    6.3  องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู�ประสงค3เสนอราคาโดยไม�มี
การผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปนี้ 
     (1)  ไม�ปรากฏชื่อผู�ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�ซ้ือเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ขององค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3 ที่เปRนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู�ประสงค3จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4  ในการตัดสินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 หรือ องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  มีสิทธิให�ผู�ประสงค3จะเสนอราคาชี้แจง
ข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดที่ เ ก่ียวข�องกับผู�ประสงค3จะเสนอราคาได� องค3การบริหารส�วนตําบล                
บางคนที มีสิทธิที่จะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต�อง 
    6.5  องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ทรงไว�ซ่ึงสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน3ของทาง
ราชการเปRนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินขององค3การบริหารส�วนตําบลบางคนทีเปRนเด็ดขาด ผู�ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ มิได� รวมทั้งองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส3  และลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคาเปRนผู�ทิ้งงาน ไม�ว�าจะเปRนผู�มีสิทธิเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อได�ว�าการเสนอราคาการกระทําการโดยไม�สุจริต  เช�น การเสนอเอกสารอันเปRนเท็จ  หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปRนต�น 
    6.6  ในกรณีที่ปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ว�า                  
ผู�ประสงค3จะเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกเปRนผู�มีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน3ร�วมกันกับผู�มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปRน
ผู�มีผลประโยชน3ร�วมกันระหว�างผู�มีสิทธิเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3  ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส3  หรือเปRนผู�มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปRนการขัดขวางการแข�งขันราคาย�างเปRนธรรม ตามข�อ 1.7    องค3การ
บริหารส�วนตําบลบางคนที มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าว และองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที จะ
พิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเปRนผู�ทิ้งงาน 
   7.  การทําสัญญาจ$าง 
    ผู�ชนะการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 (ผู�รับจ�าง ) จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข�อ 1.5 กับองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$ง หากผู$เสนอราคาไม�มาทํา
สัญญา ผู$เสนอราคาจะต$องรับผิดชอบในค�าเสียหายที่เพ่ิมขึ้น หากต$องจ$างผู$รับจ$างรายใหม� และจะต�องวางหลักประกันสัญญา
เปRนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ 5 ของราคาค�าจ�างที่ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ได�  ให�องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที
ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
    (1)  เงินสด 
    (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายให�แก�  “องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที”  โดยเปRนเช็คลงวันที่              
ที่ทําสัญญาหรือก�อนหน�านั้น  ไม�เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

         /(3)  หนังสือคํ้า... 
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    (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ ในข�อ 1.6 (2) 
    (4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3 ที่ได�รับอนุญาต ให�ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย3 และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วน
ราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ  1.6 (2)   
    (5)  พันธบตัรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�คิดดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู�สัญญา พ�นจากข�อผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 
   8. ค�าจ$างและการจ�ายเงิน (สําหรับสัญญาเปVนราคาเหมารวม) 
    องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที จะจ�ายเงินค�าจ�าง  (งวดเดียว)  เปRนจํานวนเงิน ร�อยละ ๑๐๐ ของ
ค�าจ�างเม่ือผู�รับจ�างปฏิบัติงานแล�วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทําสถานที่ก�อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย ตามที่กําหนดไว�ในสัญญาจ�างแล�ว
เสร็จทั้งหมด โดยให�แล�วเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 
   9. อัตราค�าปรับ 
     ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�าง ข�อ 1.5  จะกําหนดในอัตราร�อยละ 0.10 ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 
   10. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
    ผู�ชนะการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปRนหนังสือหรือทําสัญญาจ�าง           
ตามแบบดังระบุในข�อ 1.5 แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างที่ได�เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า
......๑......ป�.....-...เดือน นับถัดจากวันที่องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ได�รับมอบ โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซม  แก�ไข
ให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน....15....วัน  นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง   
   11. ข$อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
     11.1  เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างคร้ังนี้ได�มาจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครอง
ท$องถิ่น ประจําปXงบประมาณ 255๙ 
    “การจัดจ$างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาได$ต�อเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 255๙ มีผลใช$บังคับ และกรมส�งเสริมการปกครองท$องถิ่นแจ$งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล$วเท�าน้ัน 
สําหรับกรณีที่ไม�ได$รับการจัดสรรงบประมาณ อบต.บางคนที สามารถยกเลิกการจัดจ$างคร้ังน้ีได$”   
    ราคากลางของงานก�อสร�าง ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3คร้ังนี้  เปRนเงินทั้งสิ้น                    
๔,๒๙๐,000 บาท (สี่ล$านสองแสนเก$าหม่ืนบาทถ$วน) 
    11.2  เม่ือองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปRน ผู�รับจ�าง
และได�ตกลงจ�างตามการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3แล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ�างดังกล�าวเข�า
มาจากต�างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�มีสิทธิเสนอราคาผู�เสนอราคาซ่ึงเปRนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
     (1)  แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท�องถ่ินเจ�าท�าภายใน  7  วัน  นับตั้งแต�วันที่ผู� รับจ�างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต�างประเทศ เว�นแต�เปRนของที่รัฐมนตรี                  
ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
     (2)  จัดการให�สิ่งของที่ซื้อขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินเจ�าท�าให�บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนหรือมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปRนของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคม  ประการยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
     (3)  ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู� รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย               
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 

                 /11.3  ผู�ประสงค3... 
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    11.3  ผู�ประสงค3จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ต�อองค3การ
บริหารส�วนตําบลบางคนทีแล�ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3มิได�  และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�
เปRนผู�มีสิทธิเสนอราคาแล�ว  ต�องเข�าร�วมเสนอราคาด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข�อ  4.7  (4)  (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  จะริบหลักประกันซอง จํานวนร$อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี ) รวมทั้งพิจารณาให�เปRนผู�ทิ้งงานได�  หากมีพฤติกรรมเปRนการขัดขวางการ
แข�งขันราคาอย�างเปRนธรรม   
     11.4  ผู�มีสิทธิเสนอราคา ซ่ึงองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  ได�คัดเลือกแล�ว ไม�ไปทําสัญญาหรือ
ข�อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  ดังระบุไว�ในข�อ  7  องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให�
เปRนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5  องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที สงวนสิทธิที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เปRนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
   12. มาตรฐานฝXมือช�าง 
    เม่ือองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนที  ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใด ให�เปRนผู�รับจ�างและได�
ตกลงจ�างก�อสร�างตามประกาศนี้แล�ว  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว ผู�มีสิทธิเสนอราคา
จะต�องมีและใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือช�าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรองให�เข�ารับราชการได�  ในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละ  10 ของแต�ละสาขา  
แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย   1   คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้ 
    12.1  ช�างโยธา 
   13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�าง   ผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ที่กฎหมาย  และระเบียบได�
กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
 

องค3การบริหารส�วนตําบลบางคนท ี

 
(นางสาวเรณู   เล็กนิมิตร) 

นายกองค3การบริหารส�วนตําบลบางคนท ี
วันที่ 2๓  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

 
 

 


