
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

เรื่อง  ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองหลาง 
 

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

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  มีความประสงคจะประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  81-100  คน (สถ.ศพด.3) แบบไมตอกเลาเข็ม  ณ  
หมูท่ี  3  ตําบลบานนา  อําเภอกะเปอร  จังหวดัระนอง  พรอมติดต้ังปายในระหวางดําเนินการกอสราง  จํานวน  1  ปาย  
และปายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  จํานวน  1  ปาย  ราคากลาง  2,274,000.- บาท 
(สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
           1.  เปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
     2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 
   4. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลบานนา 
    5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ  วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
   6. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  1,137,000.- บาท 
 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันท่ี  2  มีนาคม  2553  ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึงเวลา   11.00 น.  ณ  
สถานที่กอสราง  หมูท่ี  3  ตําบลบานนา  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  
ในวันท่ี  2  มีนาคม  2553  ระหวางเวลา  11.00  น.  เปนตนไป  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา  
 กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  23   มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 09.30 ถึง 
10.30 น.  ณ  หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดจางจัดจาง ท่ีวาการอําเภอกะเปอร  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกใหเขาเสนอราคา  พรอมประกาศกําหนดวัน เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี  25  มีนาคม  2553  เวลา 11.00 น.  เปนตนไป 
 
 
  
 



  
 
 ผูสนใจติดตอขอจางเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคา    5,000.- บาท ไดท่ี  สวนการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบานนา  75 หมูท่ี  4 ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  ระหวางวันท่ี 19  กุมภาพันธ 
2553 ถงึวันท่ี  17  มีนาคม  2553  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7789-0110 ,   ในวันและเวลาราชการ ดู
รายละเอียดไดท่ีเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  เว็บไซตของจังหวัดระนอง www.ranong.go.th  
และเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานนา www.bannasao.go.th. 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี    18     เดือน   กุมภาพันธ       พ.ศ.  2553 

 
                                               (ลงชื่อ)   
                          (นายสงบ   จันทรเขียว) 
                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 



 
เอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  เลขที ่E 1/2553 

การจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็  ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

ลงวันที่  18  กุมภาพันธ  2553 
    

องคการบริหารสวนตําบลบานนา  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล ” มีความประสงค 
จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  81-100  คน (สถ.ศพด.3) แบบ
ไมตอกเสาเข็ม  ณ  หมูท่ี 3  ตําบลบานนา  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  พรอมติดต้ังปายในระหวางดําเนินการกอสราง  
จํานวน  1  ปายและปายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  จํานวน  1  ปาย โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้  
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส 
 1.1  แบบรูปรายละเอียด   
 1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
 1.3  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
 1.4  แบบสัญญาจาง 
 1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน   
 (1)  หลักประกนัซอง 
 (2)  หลักประกันสัญญา 
 1.6  บทนิยาม   
 (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1   
 (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 
 2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 
 2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานนา 



/2.6  ผูเสนอราคาจะตอง...... 
-2- 

 2.6  ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใน
วงเงินไมนอยกวา  1,137,000.-บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบานนาเชื่อถือ 
    3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน  2  สวน  คือ 
 3.1  สวนที่ 1  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน- 
                                  นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง                 
                                  สําเนาถูกตอง   
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ-                 
                                 บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) และ 
                                 บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
  (3)  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็
ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
 (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถกูตอง  
 (5)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาจางเอกสารประมูลจางของ “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ท้ังหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1) 
 3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทํา 
การแทน 
 (2)  หลักประกนัซอง ตามขอ 5 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสนอราคา  หรือผูมอบอํานาจ และผูรบัมอบอํานาจพรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตอง 
 (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับเอกสารประมูลจาง ตามแบบในขอ 1.7 (2) 
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 4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน   
 4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน  180  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จาง  
 4.3  ผูเสนอราคาที่เสนอราคาไดจะตองกรอกใบแจงปริมาณงานและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
(หลังจากสิ้นสุดการประมูล)     
 4.4  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดในราคาไมนอยกวา  180  วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดยภายในกาํหนดยืนราคาผู
เสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป รายละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการดําเนนิการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสเลขที่  1/2553” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 23  มีนาคม  
2553 ระหวางเวลา 09.30 น. ถงึ 10.30 น. ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดจางจัดจาง ท่ีวาการอาํเภอกะเปอร          
 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด  
 คณะกรรมการ e - Auction จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)    ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบ
ขอเสนอตาม ขอ 3.2 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคาในวนัที่ 25  มีนาคม  
2553 เวลา 11.00 น. เปนตนไป 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการ e - Auction กอน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลกิการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ “องคการบริหาร
สวนตําบลบานนา” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
น้ันเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชน ตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว   
 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนั ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิคส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่ง 
   /ดังกลาว... 
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ดังกลาว ตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ e - Auction การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เวนแตผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวาราชการ
พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอทุธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก
ทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได  
 4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของ “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” 
จะตองปฏิบัติดังน้ี 
 (1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา สถานที่ท่ีทาง
ราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบในภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรบัเลขประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) 
เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
 (2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกันกับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส 
 (3) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งน้ีจะเริ่มท่ี........2,274,000.-.-....บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พัน
บาทถวน-) 
 (4) ระยะเวลาในการประมูล.....30.......นาที  
 (5) ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรก ของการประมูลอยางนอยรายละ 1 ครั้ง มิฉะน้ันจะ
ถูกตัดออกจากการเสนอราคา 
 (6) กรณีท่ีมีการเสนอราคาภายใน 5 นาที กอนถึงกําหนดระยะเวลาปดการประมูล กําหนดระยะเวลาปดการ
ประมูลจะถูกขยายออกเปนเวลา 5 นาที โดยอัตโนมัตินับจากกําหนดระยะเวลาปดการประมูล กรณีเชนวาน้ีจะเปนการขยาย
ระยะเวลา โดยไมจํากัด และการประมูลจะปด เม่ือไมมีผูใดเสนอราคาในระยะเวลา 5 นาทีสุดทาย ของกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการประมูลท่ีกําหนด หรือท่ีถูกขยายออกไป 
 (7) หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส หลังจากจบการประมูล  
 (8) ในกรณีท่ีจะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ผูชนะการประมูลจะตองเสีย
อัตราคาบริการเปนจํานวนเงิน  รอยละ 0.40  แตไมเกิน 10,000.-  บาท ของราคาสุดทาย  
               5. หลักประกนัซอง 
     ผูเสนอราคาตองวางหลักประกนัซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลกัประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน 113,700.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) รอยละ 5 ของราคา
งบประมาณของผูท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 5.1  เงินสด 
 5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองประกวดราคา
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
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 5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)   
         5.4  หนังสือคํ้าประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว   โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
   เงื่อนไขการยดึหลักประกันซองของผูเสนอราคา  ดังน้ี 
  (1) ผูมีสิทธิ์เสนอราคาไม Log in  เขาสูระบบ 
  (2) ผูมีสิทธิ์เสนอราคา Log in  แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดย
เสนอราคาสูงกวา  หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนประมูล 
  (3) ผูมีสิทธิ์เสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบยนืยันราคาสุดทาย 
         (4) ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา 
 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกนัซองตามขอน้ี “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูคํ้าประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
       การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1  ในการประมูลการจางดวยระบบอิเล็คทรอนิกสครั้งน้ี “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวมเปนเกณฑ 
             6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม  ขอ 2  หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตาม
ขอ 3  หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ  e - Auction จะไมรับ
พิจารณาขอเสนอรายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรอืผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการ
บริหารสวนตําบลบานนา ” เทาน้ัน 
 6.3  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” ขอสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้   
 (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรบัเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิกส หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิกสของ “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”               
 (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิกสท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
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 6.4  องคการบรหิารสวนตําบลบานนา  ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะยกเลกิการประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส ในกรณี
ท่ีมีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.6 นอยกวา 3 ราย  
 6.5 ในการตัดสนิการประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ e - Auction 
หรือ “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.6 “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยกไ็ด สุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน  เปนตน 
 6.7  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.6  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว 
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.6 และ  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผู
ท้ิงงาน 
 ในกรณีน้ีหากผูวาราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวได 
 7. การทําสัญญาจาง  
  ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4 กับ
องคการบริหารสวนตําบลบานนา  ภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ  5  ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหองคการบริหารสวนตําบลบานนายึดถือไว
ในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสญัญาหรือ
กอนหนาน้ัน  ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)   
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  (4)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคาร 
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว   โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางรับจางแลว 
           8. คาจางและการจายเงิน 
     “องคการบรหิารสวนตําบลบานนา”  จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน  2  งวด  ดังน้ี 
  งวดที่  1  เปนจํานวนเงินรอยละ  50  ของคาจาง  จะจายเม่ือผูรับจางไดดําเนินการถมดิน  ปรับพื้นท่ี  งานฐาน
ราก  งานคอดิน  เทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงหลังคา  กอผนัง  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานมุงหลังคาแลวเสร็จ
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในแบบแปลน  หรือเน้ืองานกอสรางแลวเสรจ็ไมนอยกวา  50 %  ของงานตามที่ระบุในแบบแปลน  
เปนระยะเวลานอยกวาหรือไมเกิน 90 วัน 
  งวดที่  2  เปนจํานวนเงินรอยละ  50  ของคาจาง  จะจายเม่ือผูรับจางไดดําเนินการฉาบผนัง  ติดต้ังวงกบ
หนาตางและประตู  ติดต้ังสุขภัณฑ  งานฝาเพดาน ทาสี จัดทําระบบไฟฟาและระบบประปา และฐานระบบตาง ๆ ท่ีมีอยูใน
แบบแปลน  เก็บกวาดเศษวัสดุท่ีเหลือใชรอบบริเวณสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  รวมทั้งดําเนินการในรายละเอียด
อื่น ๆ จนแลวเสร็จสมบูรณตามสัญญาจางทุกประการ  เปนระยะเวลานอยกวาหรือไมเกิน  90  วัน 
 9.  อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 7  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.10  (ศูนยจุดหน่ึงศูนย) ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ
ในขอ  1.4  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่จางรับจางที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  
2   ป    -    เดือน   นับจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานนาไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง         
        11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจาก  เงินอุดหนุนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  2555  
โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพค.3) จํานวนเงิน  1,137,000.- บาท และตั้งจายจากเงินสะสมของ
องคการบริหารสวนตําบลบานนา  เปนเงิน 1,137,000.- บาท  รวมเปนเงิน 2,274,000.- บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสี่
พันบาทถวน)  ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (สถ.ศพค.3) โดยกําหนดเงื่อนไข
ในเอกสารประกาศเผยแพรวาจะมีการลงนามในสัญญาจางไดตอเม่ือไดรับการจัดสรรเงินกูจากสํานักงบประมาณแลว โดย
สามารถยกเลิกการจัดจางไดหากไมไดรับการจดัสรรเงินกู 
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    11.2 เม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบลบานนา”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (1)  แจงการสัง่หรือนําสิ่งของที่จางรับจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสัง่ หรือจางของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (2)  จัดการใหสิง่ของที่จางรับจางดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
น้ัน โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
 11.3 ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” จะริบหลักประกันซองหรือเรยีกรองจากผู
ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ  
 11.4 “องคการบริหารสวนตําบลบานนา” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตาม ความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสดุ (ถามี)  
 12.  มาตรฐานฝมือชาง 
                    เม่ือองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมี  และใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานสถาบันของทางราชการและ
สถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ท่ี  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน 
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
               12.1 ชางกอสรางหรือชางโยธา(ปวส.) 
               12.2 .................................................... 
               
 
 
                                                / 13. การปฏิบัติ.... 
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  13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                      ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 
  
 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา 
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