
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทะเลน้อย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน  าทะเลน้อย  

เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
……………………………………………. 

เทศบาลต าบลทะเลน้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน  า    
ทะเลน้อย เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น ๑๔,๑๖๔,๘๕๒.๗๐ บาท        
(สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่ วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

ต าบลทะเลน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน  าทะเลน้อย 
เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่มาดูสถานที่ตาม วัน 
เวลา ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลทะเลน้อยจะถือว่ายอมรับสภาพตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี แจงให้ทราบแล้ว 
โดยไม่มีข้อขัดแย้งและเงื่อนไขที่จะปฏิเสธใด ๆ ทั งสิ น 
 

/ผู้ยื่นข้อเสนอ… 
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน

วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
ผู้สนใจสามารถขอซื อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

ผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั งแต่วันที่ ........................ ถึง
วันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thalenoi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๖๐๓๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง เทศบาลต าบลทะเลน้อย ผ่านทางอีเมล์ offiec@thalenoi.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดภายในวันที่ ........................ โดยเทศบาลต าบลทะเลน้อยจะชี แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thalenoi.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 

     ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

                                           
(นายคณนาถ หมื่นหนู) 

นายกเทศมนตรีต าบลทะเลน้อย 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ …………….. 

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน  าทะเลน้อย เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ตามประกาศ เทศบาลต าบลทะเลน้อย 

ลงวันที่ 23 เมษายน ๒๕๖๓ 
----------------------------------- 

                  เทศบาลต าบลทะเลน้อย ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดน  าทะเลน้อย เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ ตลาดน  า
ทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน      
(Terms of Reference:TOR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค  าประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

/๒.๖ มีคุณสมบัติ... 
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๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

/ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์... 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั งนี  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
/(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่น… 
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(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั งนี 
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั น 

(๒) หลักประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format 

ทั งนี  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดย    
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๔๕ วัน ตั งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

/๔.๗ คณะกรรมการ.... 
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๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี  
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั งปวง

ไว้ด้วยแล้ว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด(๔) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักประกันการเสนอราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  จ านวน ๗๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

๕.๒ หนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
๕.๔ หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค  าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค  า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง 
........................ น. 

 
/กรณีท่ีผู้ยื่น… 

 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค  าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค  าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี  

 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว       
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วม
ค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั งนี  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี  เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค  าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  เทศบาลจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม 
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น 

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี  
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ
จัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่

เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่
จะไมร่ับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 

/เทศบาลต าบล... 
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๖.๖ เทศบาลต าบลทะเลน้อยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ มไิด้ รวมทั ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล 
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น ทั งนี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากเทศบาล 

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั น 

ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
๗.๓ หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดัง

ระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
๗.๔ หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค  าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงแล้ว โดยถือ

ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๗ งวด ดังนี  
งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  

/- งานติดตั งป้าย… 
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- งานติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ชั่วคราว) ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จ านวน 

๑ ป้าย แล้วเสร็จ- งานปรับเกลี่ยพื นที่ลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อยแล้วเสร็จ- งานถมดินยกระดับลานจอดรถ
ตลาดน  า จ านวนพื นที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานถมดินยกระดับลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อย จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานถมดินยกระดับลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อย จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
                    งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  

- งานถมดินยกระดับลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อย จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี - งานถมดิน
ยกระดับลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อย จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน 
๒๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานถมดินยกระดับลานจอดรถตลาดน  าทะเลน้อย จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๑,๐๘๙ ตารางเมตร 

แล้วเสร็จ 
- งานปรับเกลี่ยพื นทางเดิมถนนรอบตลาดน  าทะเลน้อยและถนนทางเข้าตลาดน  าทะเลน้อย 

พร้อมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕% 
- งานขุดดินระบบรางระบายน  า ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ 
- งานตั งแบบระบบรางระบายน  า, พร้อมงานผูกเหล็กเสริม แล้วเสร็จ- งานเทคอนกรีตระบบราง

ระบายน  า ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานขุดดินระบบรางระบายน  า ความยาวเพ่ิมขึ นอีก ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ 
- งานตั งแบบระบบรางระบายน  า, พร้อมงานผูกเหล็กเสริม แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตระบบรางระบายน  า ความยาวเพ่ิมขึ นอีก ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานขดุดินระบบรางระบายน  า ความยาวเพ่ิมขึ นอีก ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ 
- งานตั งแบบระบบรางระบายน  า, พร้อมงานผูกเหล็กเสริม แล้วเสร็จ- งานเทคอนกรีตระบบราง

ระบายน  า ความยาวเพ่ิมขึ นอีก ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนาม            
ในสัญญาจ้าง  

งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานตั งแบบถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร รอบตลาดน  าทะเลน้อย , งานลงทรายหยาบรองพื น

ถนน หนา ๐.๐๕ เมตร , งานวางตะแกรงเหล็กเสริมส าเร็จรูป แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวนพื นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร 

แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
 

/งวดที่ 10 … 
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งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานตั งแบบถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร รอบตลาดน  าทะเลน้อย , งานลงทรายหยาบรองพื น

ถนน หนา ๐.๐๕ เมตร , งานวางตะแกรงเหล็กเสริมส าเร็จรูปแล้วเสร็จ  
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๘๐๐ 

ตารางเมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา  
งวดที่ ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานตั งแบบถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร รอบตลาดน  าทะเลน้อย , งานลงทรายหยาบรองพื น

ถนน หนา ๐.๐๕ เมตร , งานวางตะแกรงเหล็กเสริมส าเร็จรูปแล้วเสร็จ  
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๘๐๐ 

ตารางเมตร , งานวางตะแกรงเหล็กเสริมส าเร็จรูปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง  

งวดที่ ๑๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานตั งแบบถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร - ๒.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร ทางเข้าตลาดน  า 

ทะเลน้อย , งานลงทรายหยาบ รองพื นถนน หนา ๐.๐๕ เมตร , งานวางเหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง กว้าง ๑.๐๐ เมตร - ๒.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร , หนา ๐.๑๕ 

เมตร จ านวนพื นที่ ๕๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดที่ ๑๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานตั งแบบถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร - ๒.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร ทางเข้าตลาดน  า 

ทะเลน้อย , งานลงทรายหยาบรองพื นถนน หนา ๐.๐๕ เมตร , งานวางเหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ? ๒.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร , หนา ๐.๑๕ 

เมตร จ านวนพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๕๘๙ ตารางเมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้าง  

งวดที่ ๑๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานก่อสร้างฐานรากตอม่อเสาไฟฟ้าประติมากรรม จ านวน ๓๕ ฐาน , งานก่อสร้างฐานราก

ตอม่อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน ๒ ฐาน แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดที่ ๑๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานติดตั งเสาไฟฟ้าประติมากรรม , งานติดตั งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมงานระบบเดินสายไฟฟ้า 

แล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูก ต้นจิก , ต้นชุมแสง รายละเอียดตามแผนผังเทศบาลต าบล

ทะเลน้อย แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดที่ ๑๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี  
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดสวนหย่อม, ปลูกไม้ดอก , ไม้ประดับ รายละเอียดตามแผนผัง

เทศบาลต าบลทะเลน้อย แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน           

งานอุดรอยต่อถนน คสล. (โซนทางเข้าตลาดน  าทะเลน้อย และโซนรอบตลาดน  าทะเลน้อย) งานถมหินคลุกลาน
จอดรถตลาดน  า จ านวน ๑,๐๙๕ ลูกบาศก์เมตร งานถมหินย่อย ขนาด ๓/๘ จ านวน ๒๒๗  ลูกบาศก์เมตร       
งานทดสอบไฟฟ้าแสงสว่างระบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมและงานติดตั งป้ายโครงการก่อสร้างป้ายเหล็ก ขนาด      
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามรูปแบบ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั งท าสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

/๙. อัตราค่าปรับ... 
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๙. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
จะก าหนด ดังนี  

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลต าบลทะเลน้อย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๐.๐๐ ของวงเงินของงาน
จ้างช่วงนั น 

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากเงินอดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค  าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

/๑๑.๕ ในกรณี… 
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๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  มีความขัดหรือแย้งกันผู้

ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของเทศบาล ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๑.๖ เทศบาลต าบลทะเลน้อย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้ 

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจัดจ้างครั งนี ต่อไป 

(๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การท าการจัดจ้างครั งนี ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่      

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี  
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นี แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี  

๑๓.๑ ไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
เทศบาล สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
ทั งนี  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว 
  

เทศบาลต าบลทะเลน้อย 
เมษายน ๒๕๖๓ 


