
 
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E 05/2560 

การจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนสายมหาราช-นาเพชรคง(ตอน2) หมู่ที่ 1 
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

ตามประกาศเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่       
ลงวันที ่ 17  กรกฎาคม 2560   

----------------------------------------------------------------------- 

                            เท ศบ าลต้าบ ลถ  ้าใ หญ ่   ซ ึ่งต่อไป นี เรียก ว่า  “เท ศบาล”  มีความประสงคจ์ะป ระมูลจา้ง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน 2)  หมู่ที่ 

1 ต้าบลถ้้าใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หรอืพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปรมิาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

ก้าหนด)   ราคากลางของงานก่อสร้างในก ารประมูลจ้างครั งนี เป็นเ งนิทั งสิ น    2,272,000.-  บ าท   

(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)   โด ยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังตอ่ไป นี    

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสัญญาจ้าง 
1.6  แบบหนังสือค้้าประกัน 

     (1)  หลักประกันซอง 
     (2)  หลักประกันสัญญา 

 1.7  บทนิยาม 
     (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
     (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  

และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.7 
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2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
        2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ถูกต้องตามประกาศของ เทศบาล  

2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,000,000.-  บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ  

2.7  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ   

2.8  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                         ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ 
                         3.1  ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ปีปัจจุบัน)   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
                                  (ข)  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน จ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  (ปีปัจจุบัน)  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมรับรอง ส้าเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้ ประสงค์ เสนอราคาเป็นผู้ ประสงค์ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า   ให้ยื่นส้าเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า   ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน  (1)  
                                (3)  ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) 
                                (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.8  (1) 
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                        3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) 
             (2)   หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 
                                (3)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
                                (4)  ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
    (5)  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน   
                                (6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                                (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.8  (2) 

  4.  การเสนอราคา 
4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อขอผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     60     วัน                

นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง                     
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน  60     วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

4.5  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
ประมูลจ้าง ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประวกราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
จ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  
“เอกสารประมูลจ้าง ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่   E05/2560”                  
ยื่นต่อ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ   ในวันที ่    3  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา   10 .00 น.    
ถึง 1๑.00   น.  ณ   เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผู้ประสงคเ์สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงคเ์สนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.7 (1)  ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ  3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ 
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ละรายทราบถึงผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.7  (2)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้   คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินการกระบวนเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด้าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้อง
ไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลา
และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ   

คณะกรรมการด้าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ  ระหว่างการ
ประมูลจ้างเพ่ือให้การประมูลจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก้าหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ้าตัว    (User  
ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  

(3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
2,272,000.-  บาท  (สองล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

(4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN  เข้าสู่ระบบ 
 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จะต้องต่้ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ  และจะต้องเสนอลดราคา 
/ขั้นต่้า... 
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ขั้นต่้า  (Minimum Bid)   ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-  บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ  และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลฯเสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.  หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

จ้านวน   113,600.-  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   
โดยให้ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้                                              

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท้าการของทางราชการ 
5.3  หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุ

ในข้อ  1.6  (1) 
5.4  หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกันภายใน  15    วัน  

นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย    

ราคารวม    . 
6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ   2  หรือยื่น

หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว นตามข้อ   3  หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตาม ข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
เท่านั้น 

6.3  เทศบาล สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอ ของผู้เสนอ ราคา  โดยไม่มีการ ผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

/(1)ไม่ปรากฏ... 
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(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ  หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

6.4  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือในการท้าสัญญา  
คณะกรรมการด้าเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้   เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา   
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง  ในจ้านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด  เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือเทศบาลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น  ชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ตามข้อ  1.7   เทศบาล มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
7.  การท้าสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบ

สัญญา  ดังระบุในข้อ  1.5  กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ภายใน     7    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ      5    ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท้าสัญญา หรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 

/7.3 หนังสือ... 
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7.3  หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดัง

ระบุ ในข้อ  1.6  (2) 
7.4  หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น

จากข้อ ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เพียงงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท้าความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย โดยก้าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

   9 .  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญา จ้างข้อ  7  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ     0.10    ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน  

10.  การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     2    ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน    15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1  เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินสะสมและเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อ

ด้าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เทศบาลจะเรียกผู้
ได้รับการคัดเลือกมาท้าสัญญา ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
เท่านั้น  
                           ราคากลางของงาน  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายมหาราช-    
นาเพชรคง หมู่ที่ 1 ต้าบลถ้้าใหญ่ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,272,000.- บาท   
(สองล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)     

11.2  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

 
/(1) แจ้งการ... 
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(1)  แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า  ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
 

 (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่นเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ  (1)  หรือข้อ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลจ้างฯ มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว 
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน  ข้อ ๔.7 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น 
เทศบาลจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

๑๑.๔   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  

๑๑.๕  เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาล   ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  จ้านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาชา  ดังต่อไปนี้ 

12.1 ……………………………ช่างโยธา…………………………หรือ 
12.2 ……………………………ช่างก่อสร้าง…………………………………………… 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ

ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  2560 


