
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลนอย 
เรื่อง  ประมูลจางกอสรางหองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลนอย  หมูท่ี 4 
ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

    ----------------------------------------------------- 
ดวยเทศบาลตําบลทะเลนอย  มีความประสงคจะประมูลจางกอสรางประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ทะเลนอย หมูท่ี 4  ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกวาง  12.00 เมตร ยาว  25.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทะเลนอย เลขท่ี  10/2559  พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 
ปาย  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 1,849,000.-บาท 
(หนึ่งลานแปดแสนส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน)  ราคางบประมาณ เปนเงิน 1,734,000.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน
สามหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

  ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ   

3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ     
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์แหงความคุมกันเชนวานั้น 

5. ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  5000,000 บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีหนวยการ
บริหารสวนทองถ่ิน เชื่อถือ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 
 
 

                                                                                              /กําหนดดู... 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  3 /๒๕๕9 
ประมูลจางกอสรางหองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลนอย  หมูท่ี 4 

ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตามประกาศเทศบาลตําบลทะเลนอย 
ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน  2559 

----------------------------------------------- 
เทศบาลตําบลทะเลนอย  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบลทะเลนอย” มีความประสงคจะประมูลจางกอสรางหอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลนอย  หมูท่ี 4 ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ขนาดกวาง  
12.00 เมตร ยาว  25.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทะเลนอย เลขท่ี  10/2559  พรอม
ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ณ หมูท่ี  4  ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด                                                   
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา                                               
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
๑.5 แบบสัญญาจาง  
๑.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน                                                     

(๑) หลักประกันซอง  
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.7 บทนิยาม 
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑                                                 
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  

1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)                                         
      (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงค                        
      จะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได)  

2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส                      
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทาง

ราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 

/2.3 ผูประสงค... 
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2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7       

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ      
ไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 500,000.- บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีหนวยการบริหารสวนทองถ่ิน เชื่อถือ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ     
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓.  หลักฐานการขอเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน        
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใด                 
เปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ  ๑.9 (๑) 
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๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตอง   
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 

(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

(3) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(7) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซ้ือเอกสารประมูลจาง พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(8) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.9 (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจาง       

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา       
ใหชัดเจน 

๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
๔.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45 วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว 
และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน  120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลทะเลนอยให
เริ่มทํางาน 

๔.๕  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตาม
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 3/2559” ยื่นตอคณะกรรมการประมูลตามโครงการ        
ในวันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือ/การจางอําเภอควนขนุน ท่ีวาการอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 
 
 

             /คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.8 (๑)  ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว       

หากปรากฏตอคณะกรรมการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมี
สิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลทะเลนอยจะพิจารณาลงโทษ  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการประมูลจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของ
แลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประมูลเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง     
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

คณะกรรมการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลฯ เพ่ือใหการ 
ประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

๔.7  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

  (2) ราคาสูงสุดของการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี  
1,849,000.-บาท  (หนึ่งลานแปดแสนส่ีหม่ืนเกาพันบาทถวน)  

  (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)                 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 
        /(4) ผูมีสิทธิ... 
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  (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอ

ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด   
       (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ  
       (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะดําเนินการเสนอราคา โดยราคา    

ท่ีเสนอในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ  และจะตองเสนอ
ลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

       (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

       (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

   (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005)       
ใหทราบตอไป 

   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
ทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559  เปนตนไป           

๕.  หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

จํานวน  92,450.-บาท  (เกาหม่ืนสองพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้    

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทะเลนอย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ ๑.6 (๑)  

๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย                   
ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลตําบลทะเลนอยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว 

         /5.5 การคืน... 
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การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย   
๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑  ในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลตําบลทะเลนอย จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบล
ทะเลนอย เทานั้น 

     ๖.๓ เทศบาลตําบลทะเลนอย สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไม
มีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบล
ทะเลนอย 
                               (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

๖.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประมูล หรือเทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิ ท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

๖.5  เทศบาลตําบลทะเลนอย ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลทะเลนอยเปนเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลตําบลทะเลนอยจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ ท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน        
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประมูลหรือเทศบาลตําบลทะเลนอย จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจง
และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้น   
 
 

/๖.6  ในกรณีท่ีปรากฏ… 
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๖.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน        
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลตําบลทะเลนอย  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว        
และเทศบาลตําบลทะเลนอย จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

7. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบ

สัญญา ดังระบุในขอ ๑.5 กับเทศบาลตําบลทะเลนอย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได     
ใหเทศบาลตําบลทะเลนอยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

7.๑ เงินสด 
7.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทะเลนอย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          7.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน        
ขอ ๑.6 (๒)        
                          7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   
ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน            
ขอ ๑.6 (๒) 
                         7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก     
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8.  คาจางและการจายเงิน   
เทศบาลตําบลทะเลนอยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  5 งวด ดังนี้  
งวดที่ 1 คิดเปนรอยละ  20  ของเงินคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานเสารับคาน,ตง,พื้น,             

งานโครงสรางเสารับโครงหลังคาและงานโครงสรางหลังคา ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน  
        งวดที่ 2 คิดเปนรอยละ  20 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน โครงสรางหลังคา , งาน
หลังคา , งานโครงคราวฝาผนังและงานโครงคราวฝาเพดาน   ใหแลวเสร็จภายใน 25 วัน  

     งวดที่ 3 คิดเปนรอยละ 20 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานวงกบประตู-หนาตาง,  
งานเดินสายระบบไฟฟา และงานบุฝาผนัง 1 ดาน ใหแลวเสร็จภายใน 25 วัน   

     งวดที่ 4 คิดเปนรอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานติดต้ังฝาเพดาน, งานพื้นไม 
เวที , งานบุฝาผนังเพิม่อีก 1 ดาน , งานทาสีอาคาร (รองพื้น) ใหแลวเสร็จภายใน  25  วัน 

     งวดสุดทาย คิดเปนรอยละ 20 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทาสี 
อาคาร(ทาจริง) งานระบบไฟฟา งานปูพื้นพรมภายในหองประชุม และงานติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามรูปแบบใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีกําหนดไว ในขอ 18 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 25 วัน   
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9.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕ จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.10 ของคาจางตามสัญญา 

ตอวัน 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลทะเลนอยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ เปนเงินงบประมาณประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
11.2  เม่ือเทศบาลตําบลทะเลนอยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และ

ไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยืนเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
เทศบาลตําบลทะเลนอยแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น เทศบาลตําบลทะเลนอยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑๑.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลทะเลนอยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคกาบริหารสวนจังหวัดพัทลุง จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ   

 11.4  เทศบาลตําบลทะเลนอย สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


