
 
ประกาศ เทศบาลตําบลจระเข้หินเร่ือง ประกวดราคาจ้างขยายผิวจราจร ถนน คสล.    จากาสามแยกโรงเรียน

จระเข้หินสังฆกิจวิทยา ถึงศาลตาปู่บ้านไผ่  หมู่ที ่4  ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

          เทศบาลตาํบลจระเขหิ้นมีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งขยายผวิจราจร ถนน คสล. จากาสามแยก

โรงเรียนจระเขหิ้นสงัฆกิจวทิยา ถึงศาลตาปู่ บา้นไผ ่ หมู่ที่ 4  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน

ก่อสร้างในการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๕,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้ลา้นสอง

แสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ซ่ึงมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๒,๖๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลตาํบล

จระเขหิ้น ณ วนัที่ประกาศประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลบญัชีกลาง 

ที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                   ๘. คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน

บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          กาํหนดยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยร์วมข่าวสารอาํเภอครบุรี ชั้น ๒ ที่วา่การอาํเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสีมา และกาํหนดเสนอราคาในวนัท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชุด

ละ ๒,๐๐๐ บาท ไดท้ี ่กองคลงั เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น อาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๙ ถึงวนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ี้

เวบ็ไซต ์www.Chorakhehin.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๔ ๙๙๑๔๔๗-๘ ในวนัและเวลาราชการ 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

(นายชยันิคม ปัดชา) 

นายกเทศมนตรีตาํบลจระเขหิ้น 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่E๗/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. จากาสามแยกโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ถึงศาลตาปู่บ้านไผ่ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลจระเข้หิน 

ลงวนัที ่๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

...................................................... 

                 เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "เทศบาล" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งขยายผวิ

จราจร ถนน คสล. จากาสามแยกโรงเรียนจระเขหิ้นสงัฆกิจวทิยา ถึงศาลตาปู่บา้นไผ ่ดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ หมู่ที่ ๔ จากสามแยกโรงเรียนจระเขหิ้นสงัฆกิจวทิยา ถึงศาลตาปู่บา้นไผ ่โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

                         ๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                         ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง 

                         ๑.๖ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

                                 (๑) หลกัประกนัซอง 

                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 

                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 

                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 

                         ๑.๘ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                         ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 

                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                         ๑.๑๐ รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด

การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพือ่ให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและ

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและได้

แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคา

จา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม

ขอ้ ๑.๘ 

                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                 ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานที ่ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน

วงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๒,๖๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลเช่ือถือ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล

บญัชีกลางที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                 ๒.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม

หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่สาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่

สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสาร

ตามที่ระบุไวใ้น (๑) 

                         (๔) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม พร้อม

ประทบัตรา(ถา้มี) 

                         (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนทาํการแทน 

                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 

                         (๔) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง 

                         (๖) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

ใหช้ดัเจน 

                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดย

ภายในกาํหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะ

ถอนการเสนอราคามิได ้

                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสญัญาท่ีจะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่

เกิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัที่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลให้เร่ิมทาํงาน 

                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่

ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหนา้

ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งขยายผวิจราจร ถนน คสล. จากาสามแยกโรงเรียนจระเขหิ้นสงัฆกิจ

วทิยา ถึงศาลตาปู่ บา้นไผ ่ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตาม

เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗/๒๕๕๙" ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ใน

วนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยร์วมข่าวสารอาํเภอครบุรี ชั้น ๒ ที่วา่

การอาํเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา 

                      เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร

เพิม่เติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละราย

วา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑) ณ วนั

ประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และ

แจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิ

อ่ืนใดที่มีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย

นั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพจิารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอ

ราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน 

                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื้องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคาที่ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ

ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที่

จดัหาใหถื้อเป็นที่สุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที่กาํหนดไวค้ณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบั

บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลา

ของการเสนอราคาที่ยงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั

เดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือ

ขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนด 
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วนั เวลาและสถานที ่เพือ่เร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ่นสถานที่

นั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด

ราคา ฯ เพือ่ใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้

ที่ ๕,๒๙๕,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้

ดว้ยแลว้ 

                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 

และสถานที่ทีก่าํหนด 

                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่มาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 

                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่ LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้ง

เสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยที่

เสนอลดแลว้ 

                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้ง

ยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที่เสนอหลงัสุด 

                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ

เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจง้ให้

ทราบในวนัเสนอราคา 

                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐น. เป็นตน้

ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบต่อไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค

จาํนวน ๒๖๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนส่ีพนัเจด็ร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
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                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้

เวยีนช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี เทศบาลจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัที่ไดพ้จิารณาในเบื้องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุดจะ

คืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี เทศบาลจะพจิารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น

ขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 

                 ๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ

สญัญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ

ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หาก

หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                 ๖.๕ เทศบาลทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพจิารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพจิารณา ทั้งน้ี เพือ่ประโยชน์ 
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ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้

ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                      ในกรณีที่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงาน

ตามสญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลจะใหผู้มี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่

ทาํใหเ้ช่ือไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้

เสร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได ้เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย

อ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ เทศบาลมีอาํนาจที่จะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคา

ดงักล่าว และเทศบาลจะพจิารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 

๗. การทาํสัญญาจ้าง 

                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา

ดงัระบุในขอ้ ๑.๕ กบัเทศบาลภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็น

จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งที่ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ใหเ้ทศบาลยดึถือไว้

ในขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

                 ๗.๑ เงินสด 

                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่

เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 

                 ๗.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารถายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ

เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้ง

แลว้      

                  ๗.๖  เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น จะเรียกทาํสญัญาก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้ากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาลแลว้เท่านั้น 
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๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                 เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๒งวด ดงัน้ี 

                                      งวดที่ ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏบิติังาน จะจ่าย

เม่ือผูรั้บจา้งดาํเนินการก่อสร้างดงัน้ี- เม่ือผูรั้บจา้งไดด้าํเนินการขดุร้ือถนน คสล. เพือ่วางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาด 

Ø ๐.๘๐ ม.พร้อมเทคาน แลว้เสร็จ-เม่ือผูรั้บจา้งลงดินถมขยายไหล่ทางขา้งละ ๒ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร แลว้เสร็จ- 

เม่ือผูรั้บจา้งเทคอนกรีตขยายไหล่ทางขา้งละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร แลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 

                                      งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๖๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน

ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั้งทาํสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

 

๙. อัตราค่าปรับ 

                 ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 

 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญา

จา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัที่เทศบาลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้

การไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๔ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

๑๑. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

                 ๑๑.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินกูจ้ากสาํนกังานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

                 การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือเทศบาลไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินกูจ้ากสาํนกังาน

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แลว้เท่านั้น 

                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งขยายผวิจราจร ถนน คสล. จากาสามแยกโรงเรียนจระเขหิ้นสงัฆกิจ

วทิยา ถึงศาลตาปู่ บา้นไผ ่ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

เป็นเงินทั้งส้ิน ๕,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ (หา้ลา้นสองแสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น)  

                 ๑๑.๒ เม่ือเทศบาลไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม

การ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของมาเพือ่งานจา้ง

ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ

ใหบ้ริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง

จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 

                         (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อเทศบาลเจา้ท่า

ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัที่ผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
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                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเทศบาลเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ

ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ี

                 ๑๑.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเทศบาล

ฯ แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้

ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กาํหนด

ใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดัหา

ทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพจิารณาให้เป็นผูทิ้้งงานได ้หากมี

พฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                 ๑๑.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาล ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ เทศบาลจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซอง

ทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                 ๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม

ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  

                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๗ จะนาํมาใชใ้นกรณีท่ีค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ขึ้น โดยวธีิการต่อไปน้ี 

                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิคาํนวณที่ใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที่ที่ระดบัที่กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที่กาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที่ไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗ 

 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 

                 เม่ือเทศบาลไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ี

แลว้ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าวผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ ้

ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ช่างโยธาช่างก่อสร้างหรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือ

เทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่าง  
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จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

                         ๑๓.๑ ช่างโยธา 

                         ๑๓.๒ ช่างก่อสร้าง 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพงึปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไว้

โดยเคร่งครัด 

 หมายเหตุ 

                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ที่เขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ 

เพือ่เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 

                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ 

ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                 การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานที่จดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คอื 

ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนั

ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยืน่ซอง

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และกาํหนด

ยนืราคา ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองคือ วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๙ จนถึงวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และนบัต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๙ จนถึงวนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (รวม ๑๒๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่

วนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ จนถึงวนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ังใน

อตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคาํนวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ 

ให้ปัดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพ่ือความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอ

ลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั 

๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวด

ราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่

นอ้ยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ บาท 

ให้กาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่า

สูงกว่าราคาขั้นตํ่าท่ีกาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอ

ราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท่ีกาํหนด

จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ สาํหรับกรณีการจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุกาํหนดให้เสนอราคาในลกัษณะการ

เสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาํหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้

 

                                                                                         เทศบาลตาํบลจระเขหิ้น  

                                                                              ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


