
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่E3/2559 
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่  

บ้านหนองจระเข้หิน หมูท่ี่ 7 ต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ลงวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 *************************** 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนต าบล"  มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน             
ขนาดใหญ่ บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 3,111,000 บาท 
(-สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ีนหนึ่งพันบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
     1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 1.5 แบบสัญญาจ้าง  

 1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันซอง 
  (2) หลักประกันสัญญาจ้าง 

 1.7 บทนิยาม 
  (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      1.8 แบบบัญชีเอกสาร 

 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ

ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์            
จะเสนอราคารายอ่ืนและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์         
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ตามข้อ ๑.7  
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  2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน        
เช่นว่า  นั้น 

 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,544,000 บาท และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
   2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                 2.6.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                2.6.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                  2.6.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน 
คือ 
        3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล         

       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี    
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

 



- 3 - 
 
(4) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
        (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  1.8 (1) 

      3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง       
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
   (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
      (5) บัญชีการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
    (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือ
ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

      4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะ
จ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนให้เริ่มท างาน      
        4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบ รูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
ประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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              4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2559 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอจักราช)     
         เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะ
ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    
ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
        หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ที่ค้างอยู่ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคาและก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
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 คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคา  เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
        4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการ
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค   

 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องเริ่มต้นที่ 3,111,000 บาท 
     (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ   
(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
    (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่
ระบบ 

 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอ
ราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000 บาท จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคา ฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
    (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวด
ราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด 
     (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
    (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.40 - 11.10 น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

5.  หลักประกันซอง    
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน

เทคนิค จ านวน 155,550 บาท (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
 โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1)  เงินสด 
(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน โดยเป็นเช็คลง

วันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
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(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ  

ในข้อ 1.6 (1) 
(4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจะคืนให้ผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิ
เสนอราคา รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

      การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

        6.1 ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
                           6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

      6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา       
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้   

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใน 
บัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
        6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการ
ท าสัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ 

      6.5 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาไม่มาลงนามใน
ข้อตกลงในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าเสนอราคา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะถือว่าผู้เสนอรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 145 โดยอนุโลม  
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 6.6 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการ e-Auction หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
        6.7  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
    ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการ
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการ e - Auction หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 6.8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม
ข้อ 4.6 และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
     ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 

7.  การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน โดยเป็นเช็คลง

วันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ 1.6 (2) 
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  (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่

คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ

ก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้ (ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) 
  - ปักผังก าหนดขอบเขต ต าแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (แน่น) พร้อมผลทดสอบ

ความแน่นของดินแล้วเสร็จ 
  - ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ตาม

แบบแปลนมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 
จ านวน 1 ชุด และรายงานผลทดสอบดินให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ 

  - หากผลการทดสอบสามารถรับน้ าหนักได้ของดิน รับน้ าหนักบรรทุกประลัยได้          
น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ 1141010 (ระบบ
กรองน้ าผิวดิน), 2111100 (ถังน้ าใส), 3111030 (หอถังสูง) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม และยังคงถูกหักค่า
เสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา 

  - หากผลทดสอบความสามารถรับน้ าหนักได้ของดิน รับน้ าหนักบรรทุกประลัยได้
มากกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลนหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างระบบประปา 
ตามแบบเลขที่ 1141010 (ระบบกรองน้ าผิวดิน), 2111100 (ถังน้ าใส), 3111030 (หอถังสูง) ตามแบบ
ชนิดตอกเสาเข็ม และยังคงถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบ
แปลนการก่อสร้างระบบประปา 

  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน        
ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก,คานคอดิน,เสารับพ้ืนชั้นบน,พ้ืนถังกรอง,พ้ืนก้นถังตกตะกอน แล้วเสร็จ 

  - ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพ้ืนก้น
ถังเสริมเหล็กผนังถังแล้วเสร็จ 

  - หอถังสูง ตามแบบเลขที่  3111030 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิ น ผูกเหล็ก             
เทคอนกรีตคานคอดินและตั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง 4 ด้าน จนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบ
ศูนย์กลางถังและระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคานแล้วเสร็จ 

  - จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ าและทรายกรองน้ าตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคต
ตาล็อค รายละเอียดเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง,เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง,และเครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบความเห็นชอบก่อนน าเข้ามาใช้งาน 
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  งวดที่  2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จดังนี้ (ระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) 

  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1143010 ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้อง
ฉาบปูน ทาสีและการประสานท่อต่าง ๆ 

  - ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างโครงสร้างเทคอนกรีตแล้วเสร็จ โดยยัง
ไม่ตอ้งฉาบปูน ทาสีและการประสานท่อต่าง ๆ 

  - หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและคานชั้น
ที่ 2,3,4 คานก้นถังหอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน – ทาสี และการประสานระบบท่อต่าง ๆ 

  - ระบบท่อส่งน้ าดิบ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนวางท่อพร้อม
อุปกรณ์ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร 

  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จและผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยดังนี้ (ระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง) 

  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ป้ายบอกระดับน้ า ตามแบบเลขที่ 211100 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ป้ายการประปา,รั้ว,ประตู ตามแบบเลขที่ 921001 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911002 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ า,ติดตั้งเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง และตู้ควบคุมตามแบบเลขที่ 

911006 รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ 
  - ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ 911002 และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าภายในและเดินสายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ า แล้วเสร็จทุกประการ 
  - งานประสานท่อภายในโรงสูบ (น้ าดี) ตามแบบเลขที่  911006 แล้วเสร็จทุก

ประการ 
  - งานประสานท่อที่ระบบสูบน้ าดิบตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ระบบจ่ายน้ ายาคลอรีน ตามแบบเลขท่ี 911006 และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้ง

เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น 60% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่
คณะกรรมการแล้วเสร็จทุกประการ 

  - รางระบายน้ า ตามแบบเลขที่ 911002 และ 911001 แล้วเสร็จทุกประการ 
  - ท่อจ่ายน้ าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

แล้วเสร็จทุกประการ 
  - สระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 911002 และรายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุก

ประการ 



- 10 - 
 

  - ส่งมอบเครื่องมือขุดตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง สารละลายเหล็กในน้ า และ             
เครื่องประจ าการตามรายละเอียดในรายการละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ
เห็นชอบแล้วเสร็จ  

  - ท าการทดสอบการสูบน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็ฯที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

  - ท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ 
9.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อย 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของ

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
สัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปีนับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่องนั้น 
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
         11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น 3,111,000 บาท (-สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจระเข้หิน 
หมู่ที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น โดยสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้หากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
   11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด     
ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ    
น าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้  
       (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
      (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือนั้น 
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    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และ         
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ องค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ (7)  มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน
จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
   11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้คัดเลือกแล้ว            
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล      
หินโคนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง          
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนด ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจ าวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
   12.1 ........................................-............................................ 
   12.2 ........................................-............................................ 
   12.3 ........................................-............................................ 
 
 13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด   
       

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

วันที่   22  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2558 


