
 

ประกาศ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
เร่ือง ประกวดราคาจางซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) หมูท่ี 

3 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  

          เทศบาลตําบลจระเขหินมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 
สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) หมูท่ี 3 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซ่ึง
มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๘๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
บัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขาวสารอําเภอครบุรี ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๑๐.๔๕ น. เปนตนไป 
          ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุด
ละ ๑,๗๐๐ บาท ไดท่ี กองคลังเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ี
เว็บไซต www.chorakhehin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข๐๔๔๙๙๑ ๔๔๗-๘ ในวันและเวลา
ราชการ 
  
                                      ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  

 

 

(นายชัยนิคม ปดชา)  
นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน  

 
  

 

 



 

เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E๔/๒๕๕๙ 
ประกวดราคาจางซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) หมูท่ี ๓ 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามประกาศ เทศบาลตําบลจระเขหิน 

ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
...................................................... 

                 เทศบาลตําบลจระเขหิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมสรางถนน
ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) หมูท่ี ๓ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ หมูท่ี ๓ สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๕ แบบสัญญาจาง 
                         ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาจางลวงหนา 
                                 (๔) หลักประกันผลงาน 
                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
                         ๑.๘ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                         ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                         ๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได) 
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 
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                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี ประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๘๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
เทศบาลเช่ือถือ 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลบัญชีกลาง
ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครฐั 
                 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 
               ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว
ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                         (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                         (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา(ถามี) 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
                         (๓) หลักประกนัซองตามขอ ๕ 
                         (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                         (๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 
                         (๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
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๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมท้ังลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยนัราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได 
                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน 
                 ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต สายรอบคลองจระเขหิน (ฝง
ทิศตะวันตก) หมูท่ี ๓ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซอง
วา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E๔/๒๕๕๙" ยื่นตอ
คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวม
ขาวสารอําเภอครบุรี ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
                      เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคา
จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผู
ท้ิงงาน 
                      ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการประกวด
ราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี 
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ยังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไข
ได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ท่ี ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไว
ดวยแลว 
                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 
                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา 
                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๑๐.๔๕น. เปนตน
ไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหทราบตอไป 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน ๘๗,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 
                 โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอน
หนานั้นไมเกนิ ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ 
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กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือ
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น 
                 ๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผู
ประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
                 ๖.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมี
สิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน 
                      ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให
เช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๘ เทศบาลมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
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๗. การทําสัญญาจาง 
                 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ๕ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกนิ ๓ วัน ทํา
การของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
๘. คาจางและการจายเงิน 
                 เทศบาลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑งวด ดังนี ้
                                     เทศบาลจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
๙. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน 
                 ในการจายเงินแตละงวด เทศบาลจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกนั
ผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะตองถูกหักไวท้ังส้ินไมตํ่ากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) หรือ
ของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
                 ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๔) มาวางไวตอเทศบาลเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
                 เทศบาลจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนงัสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว ใหแกผูรับจางพรอมกับ
การจายเงินงวดสุดทาย 
๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                 ๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้ไดมาจาก เงินกูจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล 
                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงินกูจากสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล แลวเทานั้น 
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                 ราคากลางของงานประกวดราคาจางซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตสายรอบคลองจระเขหิน 
(ฝงทิศตะวันตก) หมูท่ี ๓ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)  
                 ๑๒.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ ประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเทศบาลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                       (๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเทศบาลเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก
ของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                 ๑๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอเทศบาล
ฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา
มี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                 ๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๒.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง  
                 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสราง
ลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปนี ้
                 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๗ 
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง 
                 เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก ชางกอสรางชางโยธาหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยาง
นอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
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                         ๑๔.๑ ชางกอสราง 
                         ๑๔.๒ ชางโยธา 
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 
ชวงแรก ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยนัราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวง
ท่ีสอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน 
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวนัท่ี ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๙ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๕๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๕๙  
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ัน
ตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมี
เศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน 
และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum 
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ 
ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกาํหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกาํหนดการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวา
ราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลด
ราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการ
เสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
  

เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

  
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศ เทศบาลตําบลจระเขหิน 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  
          เทศบาลตําบลจระเขหินมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 
คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

   รถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณรถขยะ
มูลฝอยแบบอัดทาย) 

จํานวน ๑ คัน 

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค
จะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                   ๔. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซื้อของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
                   ๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
จระเขหิน ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
          กําหนดยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวมขาวสารอําเภอครบุรี ช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐บาท ไดท่ี กอง
คลัง เทศบาลตําบลจระเขหิน ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ต้ังแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.chorakhehin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๔๔-๙๙๑๔๔๗-๘ ในวันและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



 

(นายชัยนิคม ปดชา)  
นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


