
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลนอย 
เรื่อง  ประมูลจางปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  หมูท่ี 4 

ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    ----------------------------------------------------- 

ดวยเทศบาลตําบลทะเลนอย  มีความประสงคจะประมูลจางปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  หมูท่ี 4  
ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกวาง  6.40  เมตร ยาว   8.28  เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลทะเลนอย เลขท่ี  9/2559  พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น  551,000.-บาท (หาแสนหาหม่ืนหนึ่ง
พันบาทถวน)  ราคางบประมาณ เปนเงิน 536,000.- บาท (หาแสนสามหม่ืนหกพันบาทถวน) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

  ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ   

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

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ     ผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์แหงความคุมกันเชนวานั้น 

5. ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  200,000 บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีหนวยการบริหารสวนทองถ่ิน 
เชื่อถือ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

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

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  4 /๒๕๕9 
ประมูลจางปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  หมูท่ี 4 

ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตามประกาศเทศบาลตําบลทะเลนอย 
ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน  2559 

----------------------------------------------- 
เทศบาลตําบลทะเลนอย  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบลทะเลนอย” มีความประสงคจะประมูล 

จางปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  หมูท่ี 4 ตําบลทะเลนอย  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ขนาดกวาง  6.40 
เมตร ยาว  8.28  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทะเลนอย เลขท่ี  9/2559  พรอมติดตั้งปาย
โครงการ 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 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7       

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ      ไม
ยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 200,000.- บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีหนวยการบริหารสวนทองถ่ิน เชื่อถือ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ     จัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

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

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

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

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน        
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใด                 เปนนิติ
บุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

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

นามพรอมประทับตรา (ถามี) 
(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
(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       ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา       ใหชัดเจน 

๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
๔.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได 

๔.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลทะเลนอยใหเริ่มทํางาน 

๔.๕  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เง่ือนไขในเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   จา
หนาซองถึงประธานคณะกรรมการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 4/2559” ยื่นตอคณะกรรมการประมูลตามโครงการ        ในวันท่ี 29 
เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ/การ
จางอําเภอควนขนุน ท่ีวาการอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 
 
 

             /คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.8 (๑)  ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว       

หากปรากฏตอคณะกรรมการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 
มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.8 
(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
และเทศบาลตําบลทะเลนอยจะพิจารณาลงโทษ  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   

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

หากปรากฏตอคณะกรรมการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง     ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใน
สถานท่ีนั้นทราบ 

คณะกรรมการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลฯ เพ่ือใหการ 
ประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

๔.7  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

  (2) ราคาสูงสุดของการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี  
551,000.-บาท  (หาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)  

  (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)                 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 
        /(4) ผูมีสิทธิ... 
 

 
 



- 5 - 
 
  (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา

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

เสนอในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ  และจะตองเสนอลด
ราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 1,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 1,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

       (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

       (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ 
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

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

   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2559  เปนตนไป           

๕.  หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

จํานวน  27,550.-บาท  (สองหม่ืนเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้    

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทะเลนอย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ ๑.6 (๑)  

๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย                   ซ่ึง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลตําบลทะเลนอยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู

คํ้าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก
ไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

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

 ๖.๑  ในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลตําบลทะเลนอย จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลทะเล
นอย เทานั้น 

     ๖.๓ เทศบาลตําบลทะเลนอย สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลทะเลนอย 
                               (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

๖.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประมูล หรือเทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิ ท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

๖.5  เทศบาลตําบลทะเลนอย ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลทะเลนอยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลตําบลทะเลนอยจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ ท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน        การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประมูลหรือเทศบาลตําบลทะเลนอย จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลทะเลนอยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น   
 
 

/๖.6  ในกรณีท่ีปรากฏ… 
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๖.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     วาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน        ราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลตําบลทะเลนอย  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว        และเทศบาลตําบล
ทะเลนอย จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

7. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบ

สัญญา ดังระบุในขอ ๑.5 กับเทศบาลตําบลทะเลนอย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได     ให
เทศบาลตําบลทะเลนอยยึดถือไวในขณะทําสัญญา 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   ซ่ึง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน            ขอ ๑.
6 (๒) 
                         7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก     ขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8.  คาจางและการจายเงิน   
เทศบาลตําบลทะเลนอยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  4 งวด ดังนี้  
งวดที่ 1 คิดเปนรอยละ  20  ของเงินคาจาง  เมือ่ผูรับจางไดปฏิบัติงานเสารับคาน,ตง,พื้น,งาน 

โครงสรางเสารับโครงหลังคาและงานโครงสรางหลังคา ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  
    งวดที่ 2 คิดเปนรอยละ  40 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรื้อผนังไมไผ(เดิม), มุง
หลังคา , งานโครงคราวฝาผนัง, งานโครงคราวฝาเพดาน, งานติดต้ังวงกบประตูและหนาตาง   ใหแลวเสร็จภายใน 25 วัน  

งวดที่ 3 คิดเปนรอยละ 20 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานระบบเดินสายไฟฟา 
ภายในอาคาร, งานฝาเพดานภายในอาคาร, งานฝาผนังอาคาร  ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  

งวดสุดทาย  คิดเปนรอยละ 20 ของเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดต้ัง   
งานทาสีอาคาร, งานทาสีฝาเพดาน, งานติดต้ังระบบไฟฟา, งานติดต้ังประตู-หนาตาง , งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ, งาน
ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามรูปแบบใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางให
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไว ในขอ 18 ใหแลวเสร็จภายใน 20วัน   
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9.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕ จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.10 ของคาจางตามสัญญา 

ตอวัน 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา

จางตามแบบดังระบุในขอ ๑.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลทะเลนอยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

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

2559 
11.2  เม่ือเทศบาลตําบลทะเลนอยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตก

ลงจางตามการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยืนเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
เทศบาลตําบลทะเลนอยแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลตําบลทะเลนอยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 

 ๑๑.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลทะเลนอยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคกาบริหารสวนจังหวัดพัทลุง จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ   

 11.4  เทศบาลตําบลทะเลนอย สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 


