
เอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  1/2560 
โครงการก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2560 
--------------------------------------------------------- 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ
ประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 

เมตร ยาวเฉลี่ย 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 
0.60 x 1.00 เมตร      รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 492,700.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก 
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ขนาดท่อระบายน้ า 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจาน
ก าหนด  ราคากลาง  457,300.-บาท  (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ  หมู่ที่ 2 (ต่อยอด) 
ต.บางจาน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างทั้ง 2 
ช่วงไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจานก าหนด   ราคากลาง 1,007,000.-บาท 
(-หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
975 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจานก าหนด   ราคากลาง 494,400.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 259.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 959,500.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 198.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 729,900.-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

/โครงการที่ 7... 
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โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ปริมาณงาน 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 722.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

2,888 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนนขนาด  0.40 เมตร จ านวน 8 จุด รายละเอียดตามแบบ     อบต.
บางจานก าหนด ราคากลาง 1,478,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 222.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดท่อ

ระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด 
ราคากลาง 819,600.-บาท  (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจานก าหนด   ราคากลาง 
2,323,000.-บาท (-สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  
  1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3   แบบสัญญาจ้าง 
  1.4 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
  1.5 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน  
   ( 1) หลักประกันซอง       
   ( 2) หลักประกันสัญญา  
  1.7   บทนิยาม 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

  1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
    ( 1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
    ( 2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  1.9 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) 
   - สูตรการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด  
                                   ------------------------ฯลฯ............................................... 

/2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา... 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลการจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 
   2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
      2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็น บุคคลหรือ นิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
     โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 246,350.-บาท 

  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก  
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 228,650.-บาท 

  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด) 
ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 503,500.-บาท 

 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 247,200.-บาท 

 โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 479,750.-บาท 

 โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 364,950.-บาท    

 โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 739,000.-บาท 

 โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 409,800.-บาท 
      โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน  ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,161,500.-บาท 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ  

/2.7 บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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               2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      2.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
      ( 2) ในกรณีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      ( 3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
      ( 4)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
      (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1) 

    3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      ( 1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      ( 2)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

/(3) หลักประกันซอง... 
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      ( 3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
      ( 4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
      (5) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารและแบบแปลนการประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
      (6) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน )  
      (7) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
      (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
 
  4. การเสนอราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
    4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    4.3 ผู้เสนอราคาต้องก าหนดยืนราคา ตามรายละเอียดดังนี้ 
      โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน 

    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 4 บ้านดาบเอนก 
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

    โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2        
(ต่อยอด) ต.บางจาน  ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

   โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน 

   โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน    

   โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

   โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน 
         โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน  
ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

/นับแต่วันยืนยัน... 
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นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
      โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน 

    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 4 บ้านดาบเอนก 
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน 

    โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อ
ยอด) ต.บางจาน  ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน 

   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ก าหนดแล้ว
เสร็จไม่เกิน 30 วัน 

   โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน 

   โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน    

   โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ก าหนดแล้ว
เสร็จไม่เกิน 45 วัน 

   โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน 
         โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน  
ก าหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน  
         4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูล
การจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการประมูลงานจ้าง ตามโครงการ ในวันที ่  8  
มิถุนายน  2560     ในเวลา ดังต่อไปนี้  
      โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน   ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. ถึงเวลา 09.30 น. 

/โครงการที่ 2... 
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    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 4 บ้านดาบเอนก 

หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  08.30   น. ถึงเวลา  09.30   น. 
    โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อ

ยอด) ต.บางจาน  ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  09.40   น. ถึงเวลา  10.40   น. 
   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ยื่นซอง

ประมูล ตั้งแต่เวลา  09.40   น. ถึงเวลา  10.40   น. 
   โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  10.50   น. ถึงเวลา  11.50   น. 
   โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา   10.50   น. ถึงเวลา   11.50  น 
   โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ยื่นซอง

ประมูล ตั้งแต่เวลา  13.00   น. ถึงเวลา  14.00   น. 
   โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

พร้อมฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  13.00  น. ถึงเวลา  14.00.   น. 
   โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน 

ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  14.10   น. ถึงเวลา  14.40   น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการ  e-Auction จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 ( 1) ณ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผล
การพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e–Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง                                                         
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1 .7 ( 2 ) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และยกเลิกการประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 

/ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการ e – Auction การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือเป็นที่สุด 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเสนอราคา เว้นแต่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 4.7 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  ( 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
   ( 2) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มท่ี ดังนี้ 
     โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน  วงเงิน 492,700.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก  
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน วงเงิน 457,300.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด) 
ต.บางจาน  วงเงิน 1,007,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน วงเงิน 
494,400.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  วงเงิน 959,500.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  วงเงิน 729,900.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   วงเงิน 
1,478,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  วงเงิน 819,600.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

/โครงการที่ 9... 
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   โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)   ต.บางจาน  
วงเงิน 2,323,000.-บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  ( 3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (4)  ระยะเวลาการเสนอราคา 30 นาที ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการเสนอราคา 5 
นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  
  (5)  กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
  (6)  ผู้ค้ามีสิทธิจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 
   (7) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.20 จากราคาเริ่มต้น
ในการประมูลฯ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
   โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน วงเงิน 492,700.-บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 900.-บาท จาก
ราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคา
ครั้งละไม่น้อยกว่า 900.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอย 4   บ้านดาบอเนก 
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน วงเงิน 457,300.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 900.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 900.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
       โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อ
ยอด) ต.บางจาน  วงเงิน 1,007,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid)  
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน วงเงิน  
494,400.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้ง
ละ 900.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป 
ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 900.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

/โครงการที่ 5... 
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  โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม 

ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  วงเงิน 959,500.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

  โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  วงเงิน 729,900.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   วงเงิน 
1,478,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อย
กว่าครั้งละ 2,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม 
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  วงเงิน 819,600.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)   ต.บางจาน  
วงเงิน 2,323,000.-บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  
ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (10)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (11) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (12)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่   20  มิถุนายน  2560     ในเวลา 
ดังต่อไปนี้ 
  โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 09.15 น. – 09.45 น. 
  โครงการที่ 3 และ โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 10.15 น. – 10.45 น. 
  โครงการที่ 5 และ โครงการที่ 6  ตั้งแต่เวลา 11.15 น. – 11.45 น. 

/โครงการที่ 7... 
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  โครงการที่ 7 และ โครงการที่ 8  ตั้งแต่เวลา 13.45 น. – 14.15 น. 
  โครงการที่ 9             ตั้งแตเ่วลา 14.45 น. – 15.15 น. 
   (13)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocuremetn.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท า
การทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (14)  วิธีการประมูลใช้ประมูลแบบปิด ( Sealed Bid Auction) 
   (15)  จะต้องยืนยันราคาสุดท้ายต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 นาที 
หลังจากจบการประมูล 
   (16)  องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิที่จะยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกและไม่ยอมไปท าสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองใน
อัตราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา ดังนี้ 
    16.1 ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารปลอม  
    16.2 ผู้ที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลาง
ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการเสนอราคาผ่านโทรสาร 
    16.3 ผู้ที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
    16.4 ผู้ที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการเสนอราคาจ้าง เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
และได้แจ้งให้คณะกรรมการ e – Auction หรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาเสนอราคา 
    16.5 ผู้ที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการ
ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
    16.6 ผู้เสนอราคาที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาที่เสนอครั้งสุดท้าย  
   (17) ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา แต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้เสนอราคารายอื่นด้วย และในกรณีที่ให้ยกเลิกการเสนอราคา 
   (18) องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเสนอราคา หากการเสนอราคามีความ
ผิดปกติแล้วจัดการเสนอราคาใหม่ด้วยเงื่อนไขเดิมและสงวนสิทธิ์ห้ามผู้เสนอราคาที่เป็นเหตุเข้าร่วมเสนอราคาใหม่ 
และการจัดเสนอราคาใหม่ สามารถจัดท าต่อได้ทันทีหรือนัดหมายวัน เวลาใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ e – Auction  
 

/หลักประกันซอง... 
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 5. หลักประกันซอง  
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  ( 5% ของ

วงเงินงบประมาณ) ดังนี้ 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝัง  

ท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน จ านวน 24,635.-บาท (สองหมื่นสี่พันหก
ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก  
หมู่ที่ 7  ต.บางจาน จ านวน 22,865.-บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด)  
ต.บางจาน  จ านวน 50,350.-บาท (ห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน จ านวน 
24,720.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  จ านวน 47,975.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน
บาทถ้วน) 

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  จ านวน 36,495.-บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   จ านวน 
73,900.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  จ านวน 40,980.-บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)   ต.บางจาน  
จ านวน 116,150.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                    โดยหลกัประกันซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแตว่ันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนคิ
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   

5.1 เงินสด  
5.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

/5.5 พันธบัตรรัฐบาล... 
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  

   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

 6 . หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา                                 
6.1 ในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา

ตัดสินด้วย ราคารวมเป็นรายโครงการ 
   6.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการ e – Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
   6.3   องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
    ( 1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลราคาการ 
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
    ( 2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคารายอื่น 
   6.4   ในการตัดสินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา   
คณะกรรมการ  e - Auction หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 

/6.5  องค์การบริหาร... 
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   6.5   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล จะ
พิจารณายกเลิกการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น   
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ e – Auction หรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถด าเนินงานตามการประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้
มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   6.6   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลการ
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.7 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
     
  7. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน     7     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ     5     ของราคาค่าจ้างที่ประมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด  
   7.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   7.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
 

/7.4  หนังสือค้ าประกัน... 
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   7.4   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
   7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว                         

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น          -             งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ            -            ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  -                    ให้แล้วเสร็จภายใน            -                วัน 
  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ           -             ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  -                     ให้แล้วเสร็จภายใน             -               วัน 
   งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ            -             ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  -                               ให้แล้วเสร็จภายใน             -               วัน 
    งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                                                                    
 9. อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.3 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง   
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า    2     ปี  -     เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    15    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

/11. ข้อสงวนสิทธิ... 
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 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
  11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  เงินงบประมาณ , เงินสะสม  (โครงการที่ 1 – 5 ได้มาจาก เงิน
งบประมาณ อบต.บางจาน และ โครงการที่ 6 – 9 ได้มาจาก เงินงบประมาณ เงินสะสม อบต.บางจาน) 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณ                          -        แล้วเท่านั้น 
  11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้า ง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
    ( 1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้
รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   ( 2)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   ( 3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( 1) หรือ ( 2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล แล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
  11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

/12. การปรับราคา... 
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 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาระบุในข้อ  1.9 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยระบบต่อไปนี้ 
  ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 1.3 

 1 3. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  สถาบันทดสอบฝีมือแรงงานของทางราชการหรือสถาบันของ
เอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ       10     ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน 
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

13.1             ช่างก่อสร้าง           
13.2              

 1 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
           องค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน 
                   
             (นางลดาวัลย์  พราหมณ์น้อย) 
                  หัวหนา้เจ้าหนา้ท่ีพัสดุ 
                 22  พฤษภาคม  2560 
 
 
 
 
 
 



แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
เรียน ประธานคณะกรรมการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 1. ข้าพเจ้า.....................................................................................อยู่เลขท่ี...............................................
ถนน.......................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด............................
โทรศัพท.์..............................................โดย................................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) เลขท่ี.......................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน....................................................................................................... ตาม
ข้อก าหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนต าบล ร้องขอ 

 4. ก าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน  ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.............วัน นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 

 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
  5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประมูลการจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน      ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวน
ร้อยละ...............ของราคาตามสัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้    ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิจะยกเลิกการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจ
เกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

/7.เพ่ือเป็นหลักประกัน... 
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         7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งค า เสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.............................................................................เพ่ือเป็นหลักประกันซอง 
เป็นจ านวนเงิน..................................................................บาท มาพร้อมกันนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 

 9. การยื่นข้อเสนอการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือ
กับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ. ....................................  
 
 
       ลงชื่อ ....................................................................  
          (...................................................................)  
       ต าแหนง่ .....................................................................  
                   ประทับตรา    (ถ้ามี)  
 
 
 
                  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 
 หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้เป็นหนังสือ ที่จัดท าข้ึนเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน          
โดย                                      ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
โดย                                               ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง 
และ.                                     โดย                                     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ทั้ง  3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
  ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดท าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดข้อก าหนดหรือ
ประกาศของ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน    เรื่อง   ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
ก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ     เลขท่ี  1/2560   ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2560  และผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงด าเนินการตาม
รายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดย
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม  2548  
      และผู้ค้ามีความประสงค์เข้าเสนอราคาตามรายละเอียดข้อก าหนดหรือประกาศของ    องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน                เรื่อง         ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง  
จ านวน 9 โครงการ      เลขที่  1/2560   ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2560   และยินยอมปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลังข้างต้น  

 2. ข้อก าหนดอื่น 
2.1 หน้าที่ของผู้ค้าที่เข้าร่วมประมูล 

ผู้ค้าซึ่งได้ลงนามในหนังสือสัญญาฉบับนี้  จะต้องเสนอราคาประมูลฯ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และเมื่อเสนอราคาแล้วจะไม่สามารถถอนการประมูลฯ ได้  

ผู้ค้าต้องท าการเข้าสู่ระบบ (Log in) ในก าหนดเวลาการประมูลฯ (ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย ให้
ท าหนังสือชี้แจงมายังผู้รับบริการ ) และหากผู้ค้าไม่ท าการเข้าสู่ระบบให้ผู้รับบริการด าเนินการยึดหลักประกันที่
ผู้รับบริการก าหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจากผู้ค้า 

2.2 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
     ผู้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการประมูล ฯ  ต้องจ่ายช าระ 

ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ  ให้กับผู้ให้บริการ เป็นจ านวนเงิน ร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000.-บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  โดยจ่ายช าระงวดเดียวภายใน 30 วันนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ 
 
 
 

/ทั้ง 3 ฝ่าย... 
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  ทั้ง  3 ฝ่าย ให้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเง่ือนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารแนบทั้งหมด จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็น
หลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯในวันและเวลาดังกล่าว 
 
 
  ลงนาม                                             . 
     (          ) 
                                               ผู้รับบริการ.z. 
 
    ลงนาม                                            .   
     (                                        ) 
                                                        ผู้ให้บริการ. 
 
    ลงนาม                                             . 
      (                                        ) 
                                                       ผู้ค้า.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
……………………. 

         1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน ………….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ     จ านวน ……..…..แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)      จ านวน ……..…..แผ่น 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน …………..แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน…………..แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน …………..แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน …………..แผ่น 
และผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)     จ านวน …………..แผ่น 

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน…………..แผ่น 

(ข) คณะบุคคล 
ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จ านวน ……….….แผ่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน…………..แผ่น 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

     ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า     จ านวน…………แผ่น 
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบัตรประตัวประชาชน    จ านวน ………….แผ่น 

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนังสือเดินทาง     จ านวน …………..แผ่น 
 

      /      (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้า... 
 
 
 
 
 



   -2- 
 

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
       -   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
            ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน ……..…...แผ่น 
   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) จ านวน ……..…. แผ่น 
       -   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
            ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน …………..แผ่น 
  หนังสือบริคณฑ์สนธิ     จ านวน…………..แผ่น 

 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน ……...…..แผ่น         
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่               จ านวน……..…...แผ่น 
 ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)     จ านวน ……..…...แผ่น 

 
4. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
             …………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………. 
            …………………………………………………………………………………………. 
            …………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………. 
 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองแบบใบยื่นเสนอการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  

 
 
      (ลงชื่อ)………………………..………………….ผู้เสนอราคา 

               (……………………….………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
………………………. 

 
1. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ  
     ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน    จ านวน…………….แผ่น 
2. หลักประกันซอง      จ านวน…………….แผ่น 
3. ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง      จ านวน…………….แผ่น 
4. บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน      

ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย      จ านวน…………….แผ่น 
          5.  อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

             …………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………. 
            …………………………………………………………………………………………. 
            …………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองแบบใบยื่นเสนอการประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้เสนอราคา 

               (………………………….………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้าง/บริษัท ………………………………………. 

 
 
นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท …………………………………………………………………………… 
ทะเบียนเลขท่ี ……………………..……..…  จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………………….… 
ทุนจดทะเบียน …….………………….… (………………………………………..……………………..) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………… ซอย………………………. ถนน ………….…………. 
ต าบล / แขวง ……………………… อ าเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….………. 
 

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ มีจ านวน …………………. คน 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10 …………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 
 

รับรองไว้ ณ วันที่ ……………………….. 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………. 
   ประทับตรา (ถ้ามี) 



บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท …………………………..…………………… 

 
 
นิติบุคคลประเภท บริษัท ……………………………………………………………………………...…… 
ทะเบียนเลขท่ี ……………………………….. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ……………………………………… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….. (…………………………………………………………) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………. ซอย ………………………. ถนน ……………………… 
ต าบล/แขวง ……………………….. อ าเภอ/เขต ………………………… จังหวัด …………………….. 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  มีจ านวน …………………… คน 
1. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
2. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
3. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
4. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
5. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
6. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
7. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
8. …………………………………………. ถือหุ้นจ านวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท 

เป็นเงินจ านวน ………………………………………………… บาท 
 

ฯลฯ 
 

 รับรองไว้ ณ วันที่ ………………………………. 
 
                                                                            (ลงชื่อ) ……………………………………….         
             ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 
ห้าง/บริษัท ………………………………………. 

 
 
นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท ……………………………………………………………………………. 
ทะเบียนเลขท่ี ………………………………………  จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….… 
ทุนจดทะเบียน ……………………………….…… (……………………………………………………..) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………… ซอย………………………. ถนน ………….…………. 
ต าบล / แขวง ……………………… อ าเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….………. 
 

รายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม มีจ านวน …………………. คน 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………. 
10 ………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

รับรองไว้ ณ วันที่ …………………………..         
 
 

    (ลงชื่อ) ……………………………………..         
          ประทับตรา (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 



ใบรับหลักประกันซอง 
 

วันที่             เดือน                    พ.ศ.     
 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เลขที่  1/2557  ลงวันที่  21  มกราคม 
2557  เรียกการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล  หมู่ที่ 3  ต าบล
บางจาน  ขนาดกว้าง ๒6 เมตร ยาว  52 เมตร หนา ๐ .๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒ ,๖๐๐,๐๐๐ 
บาท  (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)   
จาก   บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ได้น าหลักประกันซองการประมูลจ้าง เป็น                   
                        
จ านวนเงิน   บาท (                 ) 
ไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
 
 
     ลงชื่อ                              ผู้รับหลักประกันซอง 
                    (        ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรับซองเอกสารการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง 
ของอบต.ระดับอ าเภอ(ที่ว่าการอ าเภอเมือง
เพชรบุรี ชั้น ๒)   จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

 

วันที่             เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๗  
 

เจ้าหน้าที่รับซอง  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน    อ าเภอเมือง
เพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี    ได้รับซองประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ของ   
      โดย           
ตามเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    เลขท่ี  1/2557  ลงวันที่  21  มกราคม 2557  เรียก
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล  หมู่ที่ 3  ต าบลบางจาน  
ขนาดกว้าง ๒6 เมตร ยาว  52 เมตร หนา ๐ .๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท  (สอง
ล้านหกแสนบาทถ้วน)     เมื่อเวลา                น.  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงออกใบรับซองนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ                                         เจ้าหน้าที่รับซอง 
            (          ) 
 


