
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโรงเข 
เร่ือง  การประมูลจัดจางกอสรางขยายเขตประปาสวนภมิูภาค  เขาพื้นท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข 

โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
……………………………………………………….. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโรงเข     มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     
โครงการกอสรางขยายเขตประปาสวนภูมภิาค  เขาพื้นทีเ่ขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  สถานที่กอสราง  หมู
ที่  4   บานเหมืองหาม  หมูที่  3   บานลาดโพธิ์  หมูที่  1  บานวังบวั   หมูที่  2  บานดอนขอย – ไรคา  ในเขตพืน้ที่
ตําบลลาดโพธิ์  และหมูที่  1   บานทายหลวง  ในเขตพืน้ที่ตําบลสะพานไกร  ปริมาณงานตามแบบและประมาณ
การของการประปาสวนภูมภิาค เขต  3  โดยทําการวางทอ  Ø 200 มม.  ความยาวประมาณ 3,997  เมตร  , Ø  150  
มม.  ความยาว ประมาณ  2,686 เมตร, Ø 100  มม. ความยาวประมาณ 4,895  เมตร และ Ø 50  มม.  ความยาว
ประมาณ 1,473 เมตร  พรอมทั้งอุปกรณประกอบอื่น ๆ  รายละเอียดตามแบบกอสรางของการประปาสวนภูมิภาค  
เขต 3   ตามแบบเลขที่พบ.54-028/1-9   ราคากลาง  9,000,000.-บาท  (-เกาลานบาทถวน-)   

    ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ    ดงัตอไปนี ้

1.  เปนผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนชือ่แลว    

  3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานัน้       
 4.  เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข  

5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
โรงเข  และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคา  กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วัน
ประกาศประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

 6. เปนผูทีผ่านการขึ้นทะเบียนผูมคีุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสราง ของการประปาสวน
ภูมิภาคหรือมีผลงานกอสรางของการประปาสวนภูมภิาค ในวงเงินไมต่ํากวารอยละ  50  ของวงเงินโครงการ
กอสรางนี้ในระยะเวลาไมเกนิ  2   ป 

 
 
     
 

กําหนดดูสถานที่/.... 
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 กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติม  ในวนัวันที ่ 24  เมษายน  2555  ระหวาง
เวลา  09.00 น. -   16.30  น.   ณ.ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโรงเข      อําเภอบานลาด   จังหวดัเพชรบุรี 
 ในกรณีผูเสนอราคาไมไปดสูถานที่กอสรางตามที่กําหนด   องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  จะถือวา
รับทราบและยอมรับสภาพโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น 
 กําหนดยื่นเอกสารการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     ในวนัที่  2  พฤษภาคม   2555 ตั้งแต
เวลา 09.30 - 10.00 ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ      
อําเภอบานลาด   จังหวัดเพชรบุรี   คณะกรรมการฯจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5  ณ  วนัประกาศประมูลหรือไม    และ
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา  ในวันที่  10  พฤษภาคม  2555  เวลา  10.00 น. เปน
ตนไป    และกาํหนดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวนัที่  17   พฤษภาคม   2555  เวลา  10.00  -  10.30  น. 
 
 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลงานจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ  9,000.-บาท   (-เกาพัน
บาทถวน-)  ระหวางวนัที่   4   เมษายน   2555   ถึง   24  เมษายน  2555   ณ  ท่ีทําการองคการบรหิารสวนตําบลโรง
เข   อําเภอบานลาด   จังหวดัเพชรบุรี     ดูรายละเอยีดไดที่เว็ปไซต  www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข    0-3258-3019      ในวนัและเวลาราชการ       

 

     ประกาศ   ณ  วันที ่  4     เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2555 
 

                     (ลงชื่อ)………………………………….. 
                       ( นายไพฑรูย    สีรุง ) 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    เลขที่     1  /2555 
การจางกอสรางขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  เขาพื้นท่ีเขตองคการบรหิารสวนตําบลโรงเข 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  ลงวันที่   4   เมษายน   2555 
…………………………….. 

   องคการบริหารสวนตําบลโรงเข   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา    “องคการบริหารสวนตําบลโรงเข”    มี
ความประสงคที่จะประมูลจางกอสรางขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  เขาพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  
สถานที่กอสราง  หมูที่  4   บานเหมืองหาม  หมูที่  3   บานลาดโพธิ์  หมูที่  1  บานวังบัว   หมูที่  2  บานดอนขอย – 
ไรคา  ในเขตพื้นที่ตําบลลาดโพธิ์  และหมูที่  1   บานทายหลวง  ในเขตพื้นที่ตําบลสะพานไกร  ปริมาณงานตาม
แบบและประมาณการของการประปาสวนภูมิภาค เขต  3  โดยทําการวางทอ  Ø 200 มม.  ความยาวประมาณ 3,997  
เมตร  , Ø  150  มม.  ความยาว ประมาณ  2,686 เมตร, Ø 100  มม. ความยาวประมาณ 4,895  เมตร และ Ø 50  มม.  
ความยาวประมาณ 1,473 เมตร  พรอมทั้งอุปกรณประกอบอื่น ๆ  รายละเอียดตามแบบกอสรางของการประปา
สวนภูมภิาค  เขต 3  ตามแบบ เลขที่  พบ.54-028/1-9  โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e – Auction)  โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังนี ้

1.เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 1.1 แบบรูปรายละเอียด      
 1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน        

(1) หลักประกนัซอง 
(2) หลักประกนัสัญญา 

1.5  บทนิยาม       
 (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1      
 (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2      

       1.7  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
      1.8 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

 
 

2.คุณสมบัติ/..... 
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2.    คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนชื่อ

แลว   หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  และตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ   ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วนัประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมดา  ขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 

2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรกนิกส 
2.6 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่ผานการขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ  การ

ประปาสวนภมูิภาคหรือมีผลงานกอสรางของการประปาสวนภูมภิาคในวงเงนิไมต่ํากวารอยละ  50  ของวงเงิน
โครงการกอสรางนี้ในระยะเวลาไมเกนิ  2  ป   

 

             3.    หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน    โดยมิตองใสซองปดผนึก  แยกเปน   2  สวน คือ  

 3.1    สวนท่ี  1  อยางนอยตองมี  เอกสารดังตอไปนี้  

            (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

      (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

     (ข) บริษัทจาํกัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสอืบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ  (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

   (2)ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
ของผูเปนหุนสวน  พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  

  (3)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมการคา  ใหยืน่สําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเขารวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา  
ที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน 
(1)  

(4)  สําเนาใบทะเบียน/... 
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  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

  (5) บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1) 

 3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

  (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีทีผู่เสนอราคามมอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําแทน 

  (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมรับรองสําเนา 

  (3) หลักประกนัซอง  ตามขอ 1.4 (1) 

  (4) บัญชีเอกสารสวนที่   2  ทั้งหมดที่ไดยืน่  ตามแบบในขอ 1.6  (2) 

4.     การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสนี้       โดยไมมีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน   พรอมประทับตรา  (ถามี)  หากมีการขุดลบ   ตกแตง  เติม  แกไขเปลี่ยนแปลง   จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)   กํากบัไวทุกแหง 

        4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงานจางใหแลวเสรจ็ภายใน    120  วัน   นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง 

       4.3  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถามี)  รวมทั้งคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลวโดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดในราคาไมนอยกวา  240  วัน  นับแตวันยนืยนัราคาสุดทาย  โดย
ภายในกําหนด ยืนราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบในราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

      4.4   กอนยืน่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอกนิกส   ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา  แบบรูปและ
รายละเอียดอืน่ ๆ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว   จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการ  e – Auction   จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น   หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตาม 1.5 (1)  ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาวันที่   10   พฤษภาคม   2555   เวลา 10.00  น.  เปนตนไป 
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หากปรากฏตอคณะกรรมการ  e – Auction  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวามีผู
เสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    ตามขอ   1.5 (2)           คณะกรรมการ  
e – Auction  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา     และยกเลิกการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแต
คณะกรรมการ   e – Auction   จะวินิจฉยัไดวาผูเสนอราคารายนั้น   เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขดัขวาง  การแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม   อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง   ภายใน  3  วัน   นับแตวนัที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
e – Auction  การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

การยื่นอุทธรณตามวรรค   5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา   เวนแตผูวาราชการ
จังหวดัพิจารณาเหน็วา   การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   และในกรณีทีผู่วา
ราชการพิจารณาเหน็ดวยกบัคําคัดคานของผูอุทธรณ   และเหน็วาการยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหผูวาราชการจังหวดัมีอํานาจยกเลกิหากเสนอราคาดังกลาวได 

4.5 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ  ขององคการบริหารสวนตําบล
โรงเข   จะตองปฏิบัติ  ดังนี ้

  (1) รูปแบบการประมูลเปนแบบปดราคา   (Sealed   Bid  Auction) 
 (2) ผูคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได   ยกเวนสํานกังานของตลาดกลาง 
 (3) ประมูลแขงขันเสนอราคาต่ําสุดและไมมีการเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
 (4) ระยะเวลาการประมูล  30  นาที  ไมมีการตอเวลา 
 (5) กอนหมดระยะเวลาการประมูล  5  นาทีระบบจะไมแสดงสถานะของผูคา (ซอนสัญลักษณคอน) 
 (6) กรณีราคาต่ําสุดเทากันหลายราย   ผูที่เสนอราคากอนเปนผูชนะการประมูล 
 (7) กรณีการเสนอราคาใหม  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาต่ํากวาที่เคยเสนอราคาไวเดิม 
 (8) กําหนดวัน  เวลา  สถานที่จัดประมูลตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโรงเข 
 (9) ผูเสนอราคาเขารับการอบรมวิธีการประมูลในตลาดทดสอบและรับมอบ Usename , Password   

(10) คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     วงเงินเกนิ    2,000,000 – 
10,000,000 บาท  ไมเกินรอยละ 0.4  แตไมเกิน 10,000.-บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)  (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  

5. หลักประกนั/..... 
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5. หลักประกันซอง 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้  จํานวน  450,000.- บาท  (-ส่ีแสนหาหมื่นบาทถวน-) 

 5.1 เงินสด 

 5.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโรงเข   โดยเปนเช็คลงวันที่   ที่ยื่นซอง
ประมูลราคาหรือกอนหนานัน้   ไมเกนิ  3  วัน  ทําการของราชการ 

 5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้าํประกันระบุในขอ 1.4 (1) 

 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย   ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ  เงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ  ค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 

 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกนัซองตามขอนี้   องคการบริหารสวนตําบลโรงเขจะคืนใหผูเสนอราคา  หรือผูค้ํา
ประกันภายใน  15  วนั  นับถัดจากวนัที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแต  ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทาํสัญญาหรือขอตกลง   หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว   การคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

 5.6. ผูวาที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาใหยึดหลักประกนัซองของผูคาในอัตรารอย
ละ  5  ของราคาที่จัดหา  เวนแตกรณีดังตอไปนี้  ใหยึดหลักประกนัซองในอัตรารอยละ  2.5  ของราคาที่จัดหา 

 - ผูคาที่ยื่นเอกสารปลอม 

 -ผูคาที่เสนอราคาผิด   เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด  
เพื่อแจงความประสงคและระบุราคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยนัการประมูลผานโทรสาร 

 -ผูคาที่มพีฤติการณสมยอมราคา  หรือหลีกเลี่ยง  หรือขัดขวาง  การแขงขนัอยางเปนธรรม 

 -ผูคาที่ไม log  เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล  เวนแตจะเปนเหตุสุดวิสัยและไดแจงให
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

 -ผูคาที่ไมเสนอราคา  หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประมูล 

 -ผูคาที่ไมยืนยนัราคาสุดทายซึ่งตรงกับราคาประมูลคร้ังสุดทาย 

 

6.หลักเกณฑ/... 
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6.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1  ในการประมูลราคาครั้งนี้    องคการบริหารสวนตําบลโรงเขพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตาม  ขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ไมถูกตองตามขอ 4  แลว)  
คณะกรรมการ  e – Auction  จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบรหิารสวนตําบลโรงเขเทานั้น 

6.3  องคการบริหารสวนตําบลโรงเข   สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา  โดยไมมี
การผอนผันในกรณดีังตอไปนี้ 

(1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารประมูล    หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารประมูลขององคการบริหารสวนตําบล 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลราคาที่เปน
สาระสําคัญ   หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

6.4 องคการบริหารสวนตําบลโรงเข ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ  ขอ 4.4  นอยกวา  3  ราย 

6.5 ในการตัดสินการประมลูจางระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา         คณะกรรมการ  
e – Auction หรือ องคการบริหารสวนตําบลโรงเข มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเทจ็จริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่วของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลโรงเข มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  

6.6 องคการบริหารสวนตําบลโรงเข  ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพจิารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลโรงเขเปนเด็ดขาด  
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จะพจิารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก
หรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต   เชนการเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือ
ใชช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาเปนตน 
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6.7 ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  วาผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลอืกที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 4.4  เปนผูเสนอราคาทีมีผลประโยชนรวมกนักับผู
เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประมูล  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ตามขอ 15  องคการบริหารสวนตําบลโรงเข มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาว  ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 4.4  และองคการบริหารสวนตําบลโรงเข จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา    การยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส   ที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการมีอํานาจยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ดังกลาวได 

7. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 
1.3   กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน ......7........  วัน     นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง
หลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงนิ  เทากับรอยละ  5 (รอยละหา)  ของราคาคาจางที่ประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยดึถือไวในขณะทาํสัญญา    โดยใชหลักประกันอยางใด  
ดังตอไปนี ้

7.1        เงินสด 

7.2 เช็ดที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโรงเข   โดยเปนเชด็ลงวันที่   ที่ทาํ
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วนั  ทําการของทางราชการ 

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันระบใุนขอ 1.4 (2) 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงนิทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน   ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน  15  วัน    นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจาง/... 
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8.คาจางและการจายเงิน    
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน…3…..….งวด    ดังนี ้

งวดที่ ๑  ผูวาจางจะจายเงินใหจํานวน  ๓๐  เปอรเซ็นต  (สามสิบเปอรเซ็นต)  ของคางาน  เมื่อผู
รับจางไดทําการวางทอพรอมติดตั้งอุปกรณประกอบทอและปรับระดบัดิน/วัสดกุลบทอ  แลวเสร็จพรอมทําการ
ซอมถนนหรือทางเทา  (ถามี)พรอมทดสอบแรงดันน้ําในเสนทอ  ดังนี ้
 -วางทอ  PVC  dia. ๒๐๐ มม. PN.๖.๓  ความยาวไมนอยกวา ๓,๕๐๐ เมตร 
 -วางทอ ปลอก S dia. ๓๐๐ มม. (ดันลอด) 
 - วางทอ ปลอก S dia. ๓๐๐  มม. (ขุดวาง) ความยาวไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 
 - ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว   จํานวน  2  จุด   
 กําหนดแลวเสร็จตามงวด  ๖๐  วัน  นับตั้งแตวนักําหนดใหเร่ิมทํางานในสัญญา 
  งวดที่ ๒  ผูวาจางจะจายเงินใหจํานวน  ๓๐   เปอรเซ็นต  (สามสิบเปอรเซ็นต)  ของคางาน  เมื่อผู
รับจางไดทําการวางทอพรอมติดตั้งอุปกรณประกอบทอและปรับระดบัดิน/วัสดกุลบหลังทอ  แลวเสร็จพรอมทํา
การซอมถนนหรือทางเทา  (ถามี)  พรอมทดสอบแรงดันน้ําในเสนทอ  ดังนี ้
 -วางทอ  PVC  dia. ๑๕๐ มม. PN.๖.๓  ความยาวไมนอยกวา ๒,๐๐๐ เมตร 
 -วางทอ  PVC  dia. ๑๐๐ มม. PN.๖.๓ ความยาวไมนอยกวา ๔,๐๐๐ เมตร 
 - วางทอ ปลอก S dia. ๒๐๐  มม. (ดันลอด)  

-วางทอ ปลอก S dia. ๒๕๐  มม. ความยาวไมนอยกวา ๕๐ เมตร 
 - วางทอ ปลอก S dia. ๒๐๐ มม. ความยาวไมนอยกวา ๕๐ เมตร 
 กําหนดเวลาแลวเสร็จตามงวด  ๙๐ วัน  นับตั้งแตวนักําหนดใหเร่ิมทํางานในสัญญา 
  งวดที่  ๓  (งวดสุดทาย)  ผูวาจางจะจายเงนิใหจํานวน  ๔๐  เปอรเซ็นต( ส่ีสิบเปอรเซ็นต)   ของ
คางาน  เมื่อผูรับจางไดทําการวางทอพรอมติดตั้งอุปกรณประกอบทอ  ประสานทอเดิมกับทอทีว่างใหมแลวเสร็จ
ครบถวน  ตามแบบแปลนเลขที่  พบ๕๔-๐๒๘/๑-๙  พรอมทดสอบแรงดันน้ําในเสนทอทั้งหมดติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  (ปายเหล็ก)   ซอมถนนและทางเทา  (ถามี)  แลวเสร็จเรียบรอย   ครบถวนถูกตองตาม
แบบแปลนและรายการประกอบแบบประมาณการราคากลางเปนตามสัญญาทุกประการ 
 กําหนดเวลาแลวเสร็จตามงวด  ๑๒๐  วนั   นับตั้งแตวันกาํหนดใหเร่ิมทาํงานในสัญญา 
 

หมายเหต ุ   หากผูวาจางหรือสํานักงบประมาณเห็นเปนอยางอื่นภายหลัง   ผูวาจางสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนได  โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์รองเรียนหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
     9.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจาง  ขอ 1.3  จะกําหนดในอัตรารอยละ …0.10…. ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
 10.การรับ/... 
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               10.    การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทาํขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตาม

แบบดังระบใุน  ขอ 1.3  แลวแตกรณี    จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา  2   ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลโรงเขไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
11.1  เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจาก จายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลโรงเข    

เปนจํานวนเงนิ  9,000,000.-บาท  (-เกาลานบาทถวน-)   เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค  บริโภค 
11.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงตาม

การประมูลจางดวยระบบเลก็ทรอนิกส  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู  และสามารถใหบริการรับขนได   ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พานิชยนาวี  ดงันี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พานิชยนาวี  ภายใน  7  วนั นับแตวันทีผู่รับจางสั่ง  หรือซ้ือของตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

(2) จดัการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ  มายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพานิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรื่ออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น    กอนบรรทุกของลงเรอือ่ืน  หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาว ี

11.3ผูเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลโรงเข ไดคดัเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือตกลงภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไวใน ขอ 7  องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนงัสือ
ค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)   รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบยีบของทางราชการ 

11.4 องคการบริหารสวนตําบลโรงเข สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด  (ถามี) 

 
 

12. มาตรฐาน/... 
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     12. มาตรฐานฝมือชาง 

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโรงเข  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

กอสรางตามประกาศนีแ้ลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดงักลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูมีวฒุบิัตรระดับ  ปวช. ปวส.  และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่  ก.พ.  รับรองใหเขารับ
ราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางละ 1 คน  ในแตละสาขา
ชางดังตอไปนี ้
  11.1… จบการศึกษาไมต่ํากวา ปวส.  สาขาชางกอสรางหรือโยธา ................. 
  11.2…และ…จบการศึกษาไมต่ํากวา ปวส. สาขาชางกลโรงงาน  หรือ   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  11.3….................................-.................................................……… 
 

13.   การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัดเอกสารฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลโรงเข 
     
           4    เมษายน   2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ

ราคาขายในการประกวดราคาจางขององคการบริหารสวนตําบล  เปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางขององคการ
บริหารสวนตําบลในคราวเดยีวกัน และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
  การมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลดังกลาวขางตน 
ไดแก การที่บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี ้

1. มีความสัมพันธกันในเชิงบรหิาร  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายรายที่เสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนสามญัหรือผูเปนหุนสวนไมจํากดัความรับผิดในหาง
หุนสวนจํากดั  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา 

(3) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคาดวยกนั หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุน
เกินเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น  ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศ
กําหนดสําหรับกจิการบางประเภทหรือบางขนาด 

(4)กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกจิการนั้นหรืออัตราอื่นตามที่คณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(5)  มีความสัมพันธในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  กรรมการ
ผูจัดการผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดาํเนินการในกจิการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากดั  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดอีกรายหนึ่งหลายรายทีเ่ขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล  ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้หรือนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหางหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว 
 

ในกรณีบุคคล/... 
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 ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน 
หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารทีแ่ทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจาํกัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลในการประกวดราคาจางคราวเดยีวกัน ให
ถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณ ี
 “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมกีารแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการเสนอราคาตอองคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ขอให หรือรับ
วาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษรายหรือขมขูวาจะใช
กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือการกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมวีตัถุประสงคที่จะ
แสวงหาประโยชนระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
สัญญากับองคการบริหารสวนตําบลโรงเข หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบองคการบริหารสวนตําบลโรงเข   โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 


