
                                                                         
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

เรื่อง ประกาศประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
โครงการจัดจางกอสรางประปาหมูบาน แบบบาดา ลขนาดใหญ  บานโนนสมบูรณ  หมูที่  2   

………………………… 

                ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   มีความประสงค 
จะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Auction)   เพื่อจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบาน   
แบบบาดาลขนาดใหญ  บานโนนสมบูรณ  หมูที่  2  ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ํา   
          ราคากลาง   2,771,000 -  บาท(สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  ระยะดําเนินการแลว
เสร็จ   220  วัน(ตามเอกสารประมูลจาง เลขที่ e-02/2558  ลว.  ๒  มีนาคม ๒๕๕๘)  

                ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
       2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  

หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น     และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดผลของการสั่งใหนิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                  3.  ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  
         4.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น  และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามขอ  ๑.๖  
         ๕ .  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
          ๖ .  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเลคทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  ๑,๓๘๕,๕๐๐  บาท(หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหาพันหา
รอยบาทถวน)   และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลโนน
สมบูรณเชื่อถือ 
                  ๗ .  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย  หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
                  ๘ .  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็คทรอนิคสของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)  
                   กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  11  มีนาคม  ๒๕๕๘   ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น.   ถึง
เวลา ๑๑.๐๐  น.  ณ  สถานที่กอสรางระบบประปาหมูที่  ๒   และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันที่   11  มีนาคม  ๒๕๕๘   โดย นายอดิศร  โพธิ์หนองใฮ    ผูอํานวยการกองชาง  ระหวาง
เวลา ๑๑.๓๐ น.  เปนตนไป  ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสรางองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะถือวาได
รับทราบถึงรายะเอียดปญหา  และอุปสรรคเปนอยางดีแลว  จะนํามากลาวอางในภายหลังมิได  
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                  กําหนดยื่นเซองประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่  19  มีนาคม  ๒๕๕๘   ระหวาง
เวลา  ๑0.๐๐  น. ถึง  ๑1.00 น.   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางองคการบริหารสวน-
ตําบลระดับอําเภอ(ที่วาการอําเภอบานแฮด )  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   และประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันที่  20 มีนาคม  255๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.   และใหผูที่
ผานการคัดเลือกเขาเสนอราคาในวันที่  ๒ 5  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตามเวลาที่ผูใหบริการตลาดกลางกําหนด  

                  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 4,๐๐๐ .- บาท 
(สี่พันบาทถวน )  ไดที่งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอบานแฮด   จังหวัด
ขอนแกน  ระหวางวันที่  2  มีนาคม  255๘  ถึงวันที ่ 11  มีนาคม  255๘ ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๔๓-๒๖๗๐๓๕-๖   ในวันและเวลาราชการ   หรือ
สืบคนขอมูลทางเว็บไซด  www.nonsomboon.go.th    

ประกาศ   ณ    วันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ .ศ. 255๘ 
 
      สุระ  สิทธิศิริสาร 

 (นายสุระ  สิทธิศิริสาร ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  



เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) เลขที่ e-02/2558 
กอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบบาดาลขนาดใหญ  หมูที่  ๒  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   
ลงวันที่  2 มีนาคม  255๘ 

------------------------ 
           องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ”  มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)  เพื่อกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบบาดาลขนาดใหญ  บานโนนสมบูรณ  หมูที่  ๒  
ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ํา 

ราคากลาง  ๒,๗๗๑ ,๐๐๐.-  บาท(สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  ระยะเวลาสงมอบ  220  วัน 

 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.1  แบบรูปและรายการละเอียด  

1.2  แบบใบยื่นเสนอราคาการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.4 แบบสัญญาจาง 

1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน  
(1) หลักประกันซอง  
(2) หลักประกันสัญญา  

1.6 บทนิยาม 
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 
2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบ  
      อิเล็กทรอนิกส  
2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง  

ราชการ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดผลของการสั่งให
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไม  
ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา  
รายอื่นที่   และ/หรือ  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วัน
ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖  
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                  ๒ .๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
                  ๒ .๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเลคทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา  ๑,๓๘๕ ,๕๐๐  บาท(หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหา
พันหารอยบาทถวน)   และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ  หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น   รัฐวิสาหกิจ    หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบล
โนนสมบูรณเชื่อถือ   
                  ๒ .๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย  หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
                  ๒ .๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส( e-Government procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็คทรอนิคสของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)  

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานเอกสาร  แยกเปน 2 สวน คือ 

๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน  จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ  

บุคคล  สํานาหนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคล  ที่มิใชนิติบุคคล  
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

          (3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

(4) อื่นๆไดแก เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  เปนตน 
(5) บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7 (1) 
(6)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  ตามขอ  ๒.๖  
(๗)  บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
          (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม

ประทับตรา (ถามี) 
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา  

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน  
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(3) หลักประกันซอง  ตามขอ 5 
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(5) บัญชีเอกสารสวนที่  2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7 (2) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑   ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไม
มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน 
  4.2   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด 

๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา ๑8๐ วัน นับแตวัน 
ยืนราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  

๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาใหแลวเสร็จ  
 ไมเกิน  220 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

๔.๕   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแสดงรายการและหรือแบบรูปรายการละเอียด   
ของงานที่จัดจางไปพรอมเอกสารสวนที่  ๑ และเอกสารสวนที่  ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาว
นี้องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  หากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจางมีความประสงคจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมาชี้แจงเปนราย
ลักษณอักษรให คณะกรรมการดําเนินการประมูลจางทราบ ภายใน    ๗  วัน 

๔.๖  กอนยื่นเสนอเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคา  
ควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ    ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
                     ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลจางตามโครงการ  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสาร
ประมูลจาง  ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ e๐๒/๒๕๕8” ยื่นตอคณะกรรมการ 
ดําเนินการประมูลจางตามโครงการ  ในวันที  19  มีนาคม  ๒๕๕8   ตั้งแตเวลา  ๑0.๐๐ น.   ถึงเวลา  
๑1.๐๐ น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   
(ที่วาการอําเภอบานแฮด) จังหวัดขอนแกน   โดยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาใน
วันที่  20  มีนาคม  ๒๕๕๘     และใหผูที่ผานการคัดเลือกเขาเสนอราคา ในวันที่  ๒5  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

                    กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  11  มีนาคม ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐  น.  ณ  สถานที่กอสรางระบบประปาหมูที่  ๒   และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
วันที่   11  มีนาคม  ๒๕๕๘   โดย นายอดิศร  โพธิ์หนอง ใฮ    ผูอํานวยการกองชาง  ระหวางเวลา ๑๑.๓๐ 
น.  เปนตนไป  ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสรางองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะถือวาไดรับทราบถึงรายะ
เอียดปญหา  และอุปสรรคเปนอยางดีแลว  จะนํามากลาวอางในภายหลังมิได  
                   กําหนดขายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลคทรอนิกส  ในราคาชุดละ  ๔,๐๐๐  บาท 
(สี่พันบาทถวน)   โดยซื้อเอกสารไดที่กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน ในระหวางวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึง  11  มีนาคม  ๒๕๕๘    
ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทหมายเลข   ๐๔๓ ๒๖๗ ๐๓๕-๖  หรือ
สืบคนขอมูลทางเว็ปไซด  www.nonsomboon.go.th 

http://www.nonsomboon.go.th/
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไม 
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
                    คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  
1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ  
(๓.๒ ) และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา  ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

                    หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคา  หรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการ  
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม  ขอ ๑.๖(๒)   คณะกรรมการดาเนินการประมูลจางจะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะ
พิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
                       ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา   ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    อาจ
อุทธรณ คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน   ๓  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด  

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ  
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว     คณะ-
กรรมการดําเนินการประมูลจาง   จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือตืดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว   จะใหดําเนินกระบวนเสนอราคาตอไป    จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมเสร็จไดโดยงายหรือขัดของไมอาจแกไขได   ประธานคณะกรรมการดําเนินประมูลจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิ์เสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการประมูล  สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด  ๆ ระหวางการ  
ประมูลจางเพื่อใหการประมูลฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(๑)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการฝกอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน  เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว  (User ID) 
และรหัสผาน  (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว  

(๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือหนังสือแสดงเงื่อนไขการจางโดยวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส    ที่ยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

 
 
 



-5- 
 

(๓)  ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะเริ่มตนที่    ๒,๗๗๑,๐๐๐  บาท  
(สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน ) 
          (๔)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว 
ไวดวยแลว 
          (๕)  การประมูลครั้งนี้ใชการประมูลแบบปดราคา  
          (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง   LOG IN   แลวตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอใน  
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูลฯ  และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน ) จากราคาเริ่มตนในการ  
ประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด  ๆ ไป จะตองเสนอราคาลดลงครั้งละไมนอยกวา  10,000  บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน ) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว  
          (๗)  ระยะเวลาการประมูลราคา  30  นาที (ไมขยายระยะเวลาในการประมูล)  

            (๘)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาประมูล  และเมื่อการประมูลฯเสร็จสิ้นแลว  จะตอง
ยืนยัน ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
            (๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ทั้งนี้  จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

๕.   หลักประกันซอง  
      ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  

จํานวนเงิน  138,๕๕0 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน )   โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น

ซองขอเสนอทางดานเทคนิค  หรือกอนหนานี้ไมเกิน   3  วันทําการของทางราชการ  
(๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕(๑) 
(๔) หนังสือค้ําประกันซองบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และ ประกอบธุรกิจค้ําประกัน    ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ   ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ   ๑.๕(๑)  

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันซองตามขอนี้  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะคืนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูค้ําประกันภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูมีสิทธิ
เสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  จํานวน  ๓  ราย  จะคืนใหตอเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
เสนอราคาต่ําสุดไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว   

              การคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  
      ๖ .๑  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   จะ

พิจารณาตัดสินดวย   ราคารวม  และเปนราคาต่ําสุดและถูกตองตามเงื่อนไข  
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      ๖ .๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ   2  หรือยื่นหลักฐานไม
ถูกตอง  หรือ  ไมครบถวนตามขอ   3  หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตามขอ 
4  แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นเสนอรายนั้น   เวนแตเปนขอผิด- 
พลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กนอย     หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเลคทรอนิกส ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญทั้งนี้  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  เทานั้น 

      ๖ .๓ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะ
เสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้  

(๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส    หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนสมบูรณ  

(๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลจางดวยระบบ  
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคารายอื่น   

๖.๔   ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ      มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  องคการบริหาร
สวนตําบลโนนสมบูรณ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

๖.๕   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได    และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน     หรือขนาด  หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    โดยไมพิจารณาจัดจาง
เลยก็ได  สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ      และใหถือวาการตัดสินของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเปนเด็ดขาด   ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ   
มิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  จะพิจารณายกเลิกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน    ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต    เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ     หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เปนตน  

      ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได   คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   จะ
ใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น  ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามการประมูลจางดวยระบบอิเลคทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหาร
สวนตําบลโนนสมบูรณ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น  

๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา  ผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ  วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ  1.6  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว   และองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน   
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๗.  การทําสัญญาจาง  
๗.๑    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไว

ในขอ  1.4  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   ๕ 
(รอยละหา)   ของราคาสิ่งของที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหองคการบริหารสวนตําบลโนน-
สมบูรณ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้      

 (๑) เงินสด  
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่  ที่ยื่นซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค  หรือกอนหนานี้ไมเกิน  3 วันทําการของทางราชการ   
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน   
      ขอ 1.5 (2)  
 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือ  บริษัทเงินทุน   หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย    และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ   ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุในขอ  1.4 (2)  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ  

ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว   

            8.  คาจาง  และการจายเงิน  
                 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะจายคาจางเปนราคาเหมารวม  โดยแบงงวดงาน
ออกเปน    3  งวด  ดังนี้ 
       งวดที่   ๑  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  35 ของคาจาง  (969,850 บาท)   เมื่อผูรับจาง 
ไดปฏิบัติงานกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ   หมูที่  2  ใหแลวเสร็จภายใน   80  วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  
         งวดที่   2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  30 ของคาจาง (831,300 บาท)   เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ   หมูที่  2  ใหแลวเสร็จภายใน   60  วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

                งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของคาจาง (969,850 บาท)   เมื่อผูรับจาง 
ไดปฏิบัติงานกอสรางทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา จาง  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอย  ใหแลวเสร็จภายใน   80  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

           ๙.  อัตราคาปรับ  
      คาปรับตาบแบบสัญญาซื้อขายขอ   10  ใหคิดอัตรารอยละ   0.25   ตอวัน  

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง   
       ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา

จางตามแบบดังระบุในขอ  1.4   แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   2  ป – เดือน   นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดรับ
มอบงานจาง   โดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7  วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง    
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11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ   
11.1   เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจาก    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   จะเรียกผูเสนอราคาไดมาทําสัญญาจางก็ตอเมื่อ
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น  

๑๑.๒   ราคากลางงานจางกอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่  ๒  ในการประมูลจางดวยระบบ
อิเลคทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงินทั้งสิ้น  ๒,๗๗๑,๐๐๐  บาท(สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  

11.3   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด  ใหเปนผูรับจาง  
และไดตกลงจางงานจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูประสงค
จะเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้   

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบล  
โนนสมบูรณ  ภายใน 7 วัน นับแตวันผูรับจางสั่งหรือ  ซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได   

(2)  จัดการใหสิ่งของที่บรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก  
ตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ    ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได   

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผูรับซื้อจะตองรับผิดตามกฎหมาย  วาดวยการ 
สงเสริมพาณิชยนาวี   
             11.4   ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลคทรอนิกส  ตอองคการ
บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณแลว   จะถอนตัวออกจากการประมูลราคามิได   และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด ในขอ  
4.8 (3)(5)(6)  และ(๗)   มิฉะนั้น  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  จะริบหลักประกันซองจํานวน
รอยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่นๆ  (ถามี)  รวมทั้ง
อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน   ตามระเบียบของทางราชการ 

 11.5   ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ    ไดคัดเลือกแลวไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด    ดังระบุไวใน  ขอ  7  องคการบริหารสวนตําบล-  
โนนสมบูรณ  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)   รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

 11.6  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข      หรือ
ขอกําหนดตามแบบสัญญาใหเปนไป  ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี)  องคการบริหารสวน
ตําบลโนนสมบูรณ  ถือวาผูเขาเสนอราคาไดอานประกาศฯ   นี้โดยละเอียดและเขาใจโดยตลอด  และรับรอง
วาตนมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขในประกาศฯ   ทุกประการหากผูเขาเสนอราคาขาดคุณสมบัติหรือผิด
เงื่อนไขในประกาศฯ   ประการใดจะถือวาใบเสนอราคานั้นไมสมบูรณและจะไมพิจารณา  ซึ่งผูเสนอราคาตอง
ไมมิสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ ทั้งสิ้น 

 ๑๒.  มาตรฐานฝมือชาง  
        เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือ  ผูวุฒิบัตรระดับ  ปวช.,ปวส., ปวท.  
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หรือเทียบเทาจากสถานบันการศึกษาที่  ก .พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  ๑  
ของแตละสาขาชางอยางนอยจํานวน  ๑  คน  ในแตละสาขาดังตอไปนี้  

    ๑๒.๑  สาขาชางโยธา  
    ๑๒.๒  สาขาชางกอสราง 

      ๑๓ .  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
           ในระหวางการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบกําหนด

ไวโดยเครงครัด 
    ๑๔.  ผูรับจางจะตองจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๒  ปาย  คือ 
           ๑๔ .๑  ปายประชาสัมพันธโครงการระหวางดําเนินการ 
           ๑๔ .๒  ปายประชาสัมพันธเมื่อดําเนินการแลวเสร็จตามหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย  
                      ๑๔.๓  ผูรับจางจะตองแนบภาพถายงานที่กอสราง  กอนดําเนินการ , ระหวางดําเนินการ  
และดําเนินการแลว   เพื่อใชประกอบการเบิกจายเงิน  

 
 

                                    สุระ  สิทธิสิริสาร 
                                                  (นายสุระ  สิทธิศิริสาร ) 
                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
                                                     2  มีนาคม  2558 

   



 

บทนิยาม 
 

“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขาย/
เสนอราคาที่จะทํางาน ในการสอบราคา/ประกวดราคา ซื้อ/จาง ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมี
สวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขาย/เสนอ
ราคาที่จะทางาน ในการสอบราคา/ประกวดราคา ซื้อ / จาง ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในคราว
เดียวกัน การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแกการที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยผูจัดการหุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการผูบริหาร หรือผูมีอํานาจใน
การดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคา / ประกวดราคาซื้อ / จาง ครั้งนี้  

(2) มีความสัมพันธในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด ความรับผิด
ในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อ / จาง ครั้งนี ้คําวา “ผู
ถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเปน 
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด      หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคา / 
ประกวดราคา ซื้อ / จาง ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน  การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือเขาถือหุนดังกลาวขางตน
ของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปน
หุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว  
             ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการผูบริหาร ผูเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง       หรือเปนหุนสวนหรือ   ผูถือหุนที่แทจริงของ
หางหุนสวน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดแลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคา / ประกวดราคา 
ซื้อ /จาง คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแต
กรณ ี 

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาขาย /เสนอราคาที่จะ
ทํางาน หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
หรือใชกาลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกาลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดย
ทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอ
ราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทาสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยมิใชเปนไปในทาง
ประกอบธุรกิจปกติ  

 
 


