
 

ประกาศเทศบาลต าบลทะเลน้อย 
เรื่อง  ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7  
บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    ----------------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลทะเลน้อย  มีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท. 1-03  และตามแผนผังเทศบาลต าบลทะเลน้อย พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น 8,660,000.-บาท (แปดล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผล
ประโยชร์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์แห่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการ
บริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 
 

                                                                                              /ก าหนดด.ู.. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  1 /๒๕๕9 
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 

บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
ตามประกาศเทศบาลต าบลทะเลน้อย 

ลงวันที่  25  ตุลาคม  2559 
----------------------------------------------- 

เทศบาลต าบลทะเลน้อย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลทะเลน้อย” มีความประสงค์จะประมูล
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย       
อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว  3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย แบบเลขท่ี ท. 1-03  
และตามแผนผังเทศบาลต าบลทะเลน้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ณ หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด                                                   
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา                                               
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
๑.5 แบบสัญญาจ้าง  
๑.6 แบบหนังสือค้ าประกัน                                                     

(๑) หลักประกันซอง  
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.7 บทนิยาม 
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                                 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

1.9 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)                                         
      (รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์                        
      จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้)  

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์                      
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7       

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธ      
ไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ     
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการขอเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น        
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด                 
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.9 (๑) 
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๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้อง   

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประมูลจ้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง       

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา       
ให้ชัดเจน 

๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
๔.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลทะเลน้อยให้
เริ่มท างาน 

๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตาม
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการประมูลตามโครงการ        
ในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การจ้างอ าเภอควนขนุน ที่ว่าการอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 
 
 

             /คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.8 (๑)  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว       

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคา และเทศบาลต าบลทะเลน้อยจะพิจารณาลงโทษ  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประมูลจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
แล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประมูลเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง     
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลฯ เพ่ือให้การ 
ประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

  (2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  
8,660,000.-บาท  (แปดล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  

  (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)                 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 
        /(4) ผู้มีสิทธิ... 
 

 



- 5 - 
 
  (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ

ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด   
       (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ  
       (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะด าเนินการเสนอราคา โดยราคา    

ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ  และจะต้องเสนอ
ลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

       (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

       (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)       
ให้ทราบต่อไป 

   (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป           

๕.  หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

จ านวน  433,000.-บาท  (สี่แสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้    

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลทะเลน้อย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.6 (๑)  

๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย                   
ซ่ึงไดแ้จ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลทะเลน้อยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ

ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิ เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

         /5.5 การคืน... 
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การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑  ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลต าบลทะเลน้อย จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาลต าบล
ทะเลน้อย เท่านั้น 

     ๖.๓ เทศบาลต าบลทะเลน้อย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ทะเลน้อย 
                               (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 

๖ .4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประมูล หรือเทศบาลต าบลทะเลน้อยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลต าบลทะเลน้อยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

๖.5  เทศบาลต าบลทะเลน้อย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลทะเลน้อยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลทะเลน้อยจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ  ที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น        
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลหรือเทศบาลต าบลทะเลน้อย จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลทะเลน้อยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น   
 
 

/๖.6  ในกรณีท่ีปรากฏ… 
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๖.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน        
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลต าบลทะเลน้อย  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว        
และเทศบาลต าบลทะเลน้อย จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบ

สัญญา ดังระบุในข้อ ๑.5 กับเทศบาลต าบลทะเลน้อย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้     
ให้เทศบาลต าบลทะเลน้อยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

7.๑ เงินสด 
7.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลทะเลน้อย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                          7.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน        
ข้อ ๑.6 (๒)        
                          7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน            
ข้อ ๑.6 (๒) 
                         7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก     
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
เทศบาลต าบลทะเลน้อยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  5 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์, 
งานปรับระดับเกรดเกลี่ยไหล่ทางเดิม, ) ปฏิบัติงานขุดซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)  (ช่วงท่ี 1) กม.ที่ 2+150 ถึง 
กม.ที่ 2+975 ท าความสะอาดพื้นทาง ลาดยางรองพื้นแอสฟัลท์ (PRIME COAT) และท าผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรรวมไหล่ทางกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 825.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 6,600 ตารางเมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน  

งวดที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดพื้นทางลาดยาง
รองพื้นแอสฟัลท์ (TACK COAT) และท าผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ความยาวเพิ่มขึ้นอีก 500 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  

 
/งวดท่ี 3... 
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งวดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดพื้นทางลาด

ยางรองพื้นแอสฟัลท์ (TACK COAT) และท าผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรรวมไหล่
ทางกว้าง 8.00 เมตร ความยาวเพิ่มขึ้นอีก  500.00 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  

งวดที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดพื้นทางลาด
ยางรองพื้นแอสฟัลท์ (TACK COAT) และท าผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรรวมไหล่
ทางกว้าง 8.00 เมตร ความยาวเพิ่มขึ้นอีก  500.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอึกไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  

งวดสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดพื้นทาง
ลาดยางรองพื้นแอสฟัลท์ (TACK COAT) และท าผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรรวม
ไหล่ทางกว้าง 8.00 เมตร ความยาวเพิ่มขึ้นอีก  675.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 5,400 
ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรูปแบบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังท าความ
สะอาดสถานท่ีก่อสร้างให้เรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 18 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน   

9.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญา 

ต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลทะเลน้อยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
       การจัดจ้างครั้งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งใบอนุมัติ
เงินประจ างวดแล้วเท่านั้น  ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดจ้าง 

11.2  เมื่อเทศบาลต าบลทะเลน้อยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 



 


