
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว 
       เรื่อง     ประมลูจางโครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 7 โครงการ ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส (e-Auction) 

......................................................... 
  ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดดังนี้  
  1. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด) 
  ราคากลาง    415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)   
  คาแบบแปลน   400 บาท (สี่รอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E19/2558 

 

  2. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบาน นายสุวรรณ รุณบุญ) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด) 
  ราคากลาง   471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)     
  คาแบบแปลน   400 บาท (สี่รอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E20/2558 
 

  3. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว) (ตามแบบแปลนเทศบาล     
เมืองสระแกวกําหนด) 
  ราคากลาง    372,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)  
  คาแบบแปลน   300 บาท (สามรอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E21/2558 
 

  4. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี)             
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด) 
  ราคากลาง    610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) 
  คาแบบแปลน   600 บาท (หกรอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E22/2558 
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  5. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท)              
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด) 
  ราคากลาง    388,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) 
  คาแบบแปลน   300 บาท (สามรอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E23/2558 
 
 

  6. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร (หลังบ๊ิกซี) (ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด)  
  ราคากลาง   682,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)  
  คาแบบแปลน   600 บาท (หกรอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  60 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E24/2558 
 

  7. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระนํ้าศาลากลางบานชุมชนเมืองยอยที่ 2     
บานหนองนกเขา (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด)  
  ราคากลาง    604,000 บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน) 
  คาแบบแปลน   600 บาท (หกรอยบาทถวน) 
  กําหนดระยะเวลาการกอสราง  120 วัน   
  เอกสารแนบทาย เลขที่ E25/2558 
 

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,542,000 บาท (สามลานหาแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)    
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
  2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
  3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง      
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7 
  4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา นั้น 
  5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองสระแกว 
    6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวารอยละ 40 ของแตละโครงการ และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 
  7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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  8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                  9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

   กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.         
ณ กองชาง ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    
30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
 

  กําหนดยื่นซองประมูลจาง ตามวันและเวลา ดังน้ี 
  1. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) ในวันที่        
6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. 
  2. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบาน นายสุวรรณ รุณบุญ) 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. 
  3. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 
ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. 
  4. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี)       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 
  5. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) ในวันที่      
6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. 
  6. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร (หลังบ๊ิกซี)     
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.  
  7. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระนํ้าศาลากลางบานชุมชนเมืองยอยที่ 2  
บานหนองนกเขา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น.  
  ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และ
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 13 ตุลาคม 2558  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
 

  กําหนดวันประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวันและเวลา ดังน้ี 
  1. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) ในวันที่        
19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. 
  2. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบาน นายสุวรรณ รุณบุญ) 
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. 
  3. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 
ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. 
  4. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี) ในวั นที่ 
19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 
  5. โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) ในวันที่      
19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. 
 
 
 





 
 
 
 

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E19/5558 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 5558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 700 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 415,000 บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)    
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   5. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 166,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.5 สวนที่ 5 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E19/5558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 5558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 415,000 บาท 
(สี่แสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)        

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 800 บาท (แปดรอยบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 800 บาท (แปดรอยบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 50,750 บาท (สองหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง  
60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี ้ 
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 700 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.55 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 5 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห มาบาน) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 (ขางบาน ส.ท. เสนห     

มาบาน) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 415,000 บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)        
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

15. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E20/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบานนายสุวรรณ รุณบุญ)   

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบานนายสุวรรณ รุณบุญ) โดยทําการกอสรางถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 
796 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 471,000 บาท          
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน   

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 188,400 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E20/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 471,000 บาท 
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาทถวน)        

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 900 บาท (เการอยบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 900 บาท (เการอยบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           �� �����ระกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 23,550 บาท (สองหมื่นสามพันหารอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง  
60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี ้ 
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 796 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบาน นายสุวรรณ รุณบุญ) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานใหมคลองปูน ซอย 1/1 (ซอยบาน 

นายสุวรรณ รุณบุญ) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น    
หน่ึงพันบาทถวน)        
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E21/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว) โดยทําการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 372,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 148,800 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E21/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 372,000 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)         

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           �� 	
��ระกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 18,600 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลา
กอสราง 60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้   
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา       
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด   
       - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (บานหวยแกว)          

ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 372,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)         
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E22/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี) โดยทําการกอสรางถนน คสล.       
กวาง 4.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,028 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 610,000 บาท (หกแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 244,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E22/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 610,000 บาท 
(หกแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน)        

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 30,500 บาท (สามหมื่นหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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         หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก      
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง  
60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี ้ 
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา 1,028 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี พลอยศรี) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 2 (บานนายบุญมี 

พลอยศรี) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท (หกแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน)        
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E23/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สาํรวย ขันโท)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) โดยทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 676 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล      
เมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 388,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 155,200 บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E23/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 388,000 บาท 
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)         

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 19,400 บาท (หน่ึงหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง  
60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี ้ 
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา 676 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ซอยบาน 

ร.ต.ต.สํารวย ขันโท) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 388,000 บาท (สามแสน
แปดหมื่นแปดพันบาทถวน)         
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E24/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร (หลังบ๊ิกซี)  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร (หลังบิ๊กซี) โดยทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 
5.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 682,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 272,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
 

 
 
 
 



  
 
 

- 3 – 
 

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E24/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 682,000 บาท 
(หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)        

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 34,100 บาท (สามหมื่นสี่พันหน่ึงรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที ่1 (งวดสุดทาย)  คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง 
60 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้  
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา 1,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
      - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 60 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร (หลังบ๊ิกซี) แลวเทาน้ัน  
      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนสระแกว ซอยหมูบานประกายเพชร 

(หลังบิ๊กซี) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 682,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)        
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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せ

いＯαＯ卜めヽ

０寸いＮョ^い

〇崎．卜ＮＯＮヽ∞０

」×ゎＣＦド０一ｃＣｃ”

（Ｆ⊂ｐ）

〇∞「

０∞卜〇〇ヨヽ

卜一ヨ∞〇めヽ

崎トトト一

“崎ヾ∝０

ヨい二め

００Ю“

ヾCヾ|ヽ

〇）∞０「

」」０″０”」

崎０めめ一

崎０め０〕

崎やめめＨ

崎０いいヨ

ｎＯめい】

い０いい〕

い０いめ一

崎０いめヨ

崎やめい“

輸つ０めヨ

コＦｃＣｃい

（雰ｃｐ）

〇〇つ０崎】ヽ

一〇ヨヾ〇崎^寸

〇〇ヾヾＮヨヽ〇せ

〇∞Ю崎内い^

〇ヽ卜崎卜^い

〇ヾ∞ヾせ０ヽ

〇∞．∞ａ∞一^め

〇〇∞め∞αヽ

０崎∞いめ、内

わＣコドＯＳｃＣｃ”

ワいョＣＣ

崎め
〇〇い

〇〇〇

〇〇．一め゛

〇寸0ヽ

〇〇崎

〇〇０い

αｔＣ

卜崎トト一

〇〇〇〇〇銀^

ＯＮ卜０せ

め〇〇Ｎ

めヾ∞∞

〇C●

〇〇

めＣコト

．〓ｐＣ

ヌpC
― ~ｐＣ

ヌpC
ヌいＳ

=S
Ｃ⊂

凛い８

¨αヌ´

〓ｐＧ

口Ｃコｃｅ

〇〇〇一ヨヽｄ

〇〇∞輸

〇〇せ卜‘

００い０

∞∞〇凶

Ｎ銀崎卜銀

〇〇〇０［ヽヨ

〇〇〇Ｎヽ

Ю崎∞】

”⊂⊂わＣ¨

．Ｃｔ⊂”ｅｒい０●こコ↑ワ
スに“ヮＣＳＦなついつ⊂いＣ“ヌ⊂ヮ‐

軍コ事ついつフい⊂ＣＦはＦｃヮ‐

ワ″ヽエコＦワ〇¨ｐ⊂わ卜の⊂いＳ

∪∽ｙＯせヽワ⊂いにヮぃ⊂ＰＳで⊂『げ〇⊂

ｐｐョ碗́‐

Ｓｏい⊂にｐ己顕｝‐

ＥＥ

ｎヨ∞∝凛鱈じ̈⊂嘔卜̈

一卜一〇∞〇×〇”〇（Ｏ　Ｆ声こせ⊂⊂コ´工∽Шヽこ］∝ヽ≫ワ¨⊂〓いＳ⊂Ｇ卜一‐

Ｓで⊂ＦＯ⊂ＯｔｏＯぃヮ⊂ω⊂ＯａＳＦ⊂ワ

ｒｓヽメ｝ボ⊂Ｇ

認Ｃい

５ＰＣｃＣ

「　ゝ　。

（ぃＳに、ＦＣｐＯい．い∝‐〇〇．⑪”⊂⊂⊂いＣｔゃけヮにど二〇で〓ご爆⊂室↓∞崎崎∞　Ｃ．７一　　屁⊂⊂げヽワに　　ヌ〇““　　∞樹　　下室お０ヽ稲“ヮｃＣＣＣＣＣぃαコξ¨ＣＣ　　　　　　　　　　　　ワｃＧ⊂ＣＣ″いαコキ″⊂⊂いＣ⊂ヌい¨⊂い雪』⊂

…‥‥‥‥…‥…ｒ…………………　ＴＰＣコｐｐ〓　　　　　　　　　　　ｃｔ〓ぃけ、ゥ〇璃“Ｇ⊂ｐＣＳ“　ヮ⊂でワ〇⊂

耀“誠移網卜落嘔“誠Ｌヮ還８蠣耀誠́に５橿電叩通卜）ＦＦ戸⊂いい軍⊂写卜めＳ遅・誠も５Ｇ墨¨

Ｃに〓ぃぃ“ヮ〇嘱コＧ⊂ｐ●Ｓ一ＦＧ「〓ｐｐ〓ヌｃＣいま〓”ワ⊂¨∈８０〇一】^Ｃで⊂ωＯや堀一　ＣＣｃにコ軍昭〇¨卜ぃ８翼“崎ョ〇⊂コトいＳ潔¨〇〇凶め咄ぐ⊂わ¨６ヌ´〇〇崎ワ⊂や⊂　Ｇ“⊂ＦＦＧワ⊂む“〇てい⊂⊂Ｆ暉“⊂てＤ⊂´

（中にゆルにそこ¨Ｐ′二ゎ⊂⊂いいつパ⊂わ・７ごヽわＯｐＯｔ〓ぃぃにコヽ″Ｇ⊂ωヨ　ＣＣＣコ評Ｇワ⊂警“〇てぃ⊂Ｃゥぃ⊂け

ワＣＦワｃ¨ＧＯてワＣＣＣＣＣＣいフいこｐｐョ

詢ＣＣ́ＣＣぃＣＦＳｃ唯

い″ヽＣＰ一ヽいコＣ篤

ヮ⊂む“〇てＦ声ＣＧＧ

いЯ』ａｃ萬”い７ｃ̈Ｃゎ⊂い



ttUU ilil1'. 01

Raa. しし8∩Quua、彫Lし満ち %ouⅥ 劇J η 蹴」58∩ η8LⅦてヽ ( Mう魚う∩a)1.  101∩ぅく∩η5nea5η くo■ ■ 1

И t t η uく η■ Lも■ 剛01l n■ くnη 、 ∩o劇nl 団 nunaぼ つくa、 彫ぶ つ δ n面 ol a5彫 誂論 憔 И t t a58出 栴

2. つ くn■ くu」 1測■創仇昴詢論d■ ■ l η ■つ■ 756. 000 unη  α馬∩出aut t И J ■ M∩偽unⅥ 論づ
ぺ . よ  」

3. イnυ : 】 彰ヾ η ■  1∩ Uザ η∩η5バ oa考 1く auu naa. ∩ 芍ηく5. 00L潤 口ヽ 日nη  232. 00 LNm5 И un O. 15し3J m5 И 5oNⅦ uⅥ

4.  ■■n■ na■ く月■■ っ斜  o」 芍La 18 8く Иη∩潤 255851∩ η∩anく 682. 000 unⅥ ( И ∩し昭uしL」 ∩ИJ ua創 ⅦuunⅥ an■ )

/

s. r.Yryfi rJ :vil1 rufl 1:l'l n'l fl a1.l

5. 1し しυυ LLa∩ 15nu∩ nl 」弓Nη 創ヾ nuLしat t i n∩ η ( Lし υ l l 」 、. 4)

ユ2

6。  5η U100斜 彫n■ ■測∩ηi n■ Иuni nnη nanく

1. unuqⅥ muo5剣

uruil:vnou tuYr
d,dv

u1u:6t1fl19:J tl\lJ:ttfl?14?

mη LしИuく 閃ol ■ oU∩ ηヽ ∩0く嗜nく

9η η ししИ uく И η Ⅵ■ 091l uし t l l u LLレ0■
°η

rirtuvrir ururirflElor 5

rJ:vorun::lnr:

n::1]n1:

n::x.lfll:

Ｚ^
　
　
う０



 
 
 
 

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E25/2558 
โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระนํ้าศาลากลางบานชุมชนเมืองยอยที่ 2 บานหนองนกเขา  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
…………………………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระน้ําศาลากลางบานชุมชนเมืองยอยที ่ 2 บานหนองนกเขา          
โดยทําการกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  คสล. รวมไมนอยกวา 
320 ตารางเมตร พรอมกอสรางกําแพงกันดิน ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด    
ราคากลางคากอสราง 604,000 บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปนี้  

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7  

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดยีวกนักบังาน
ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 241,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันหกรอยบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย   
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุ
ไวใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
   2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา  
   4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)   
   5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง 

                     5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1) 
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)  
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(3) หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
(4) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง  
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
      4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผดิชอบราคาทีต่นเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็
ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน 
                          4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E25/2558 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว 
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว 
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา     
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน               
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดาํเนนิการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น          
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่          
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

            4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 604,000 บาท 
(หกแสนสี่พันบาทถวน)        

(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว          

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว 
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          (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้  
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 30,200 บาท (สามหมื่นสองรอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามขอน้ี “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
    

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีทิธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ        
ไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน      

                        ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา      

ดังระบุในขอ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 
1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

8. คาจางและการจายเงิน 
      เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้ 
      งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลา
กอสราง 120 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี ้ 
      - ดําเนินการกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
คสล. รวมไมนอยกวา 320 ตารางเมตร พรอมกอสรางกําแพงกันดิน ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล        
เมืองสระแกวกําหนด 
      - ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด 
       - เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการกอสราง 120 วัน 
 

    9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินสะสม 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินสะสมเปนคากอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระนํ้าศาลากลางบานชุมชนเมืองยอยที่ 2 บานหนองนกเขา   
แลวเทาน้ัน  

      ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. พรอมกําแพงกันดิน ริมสระน้ําศาลากลางบาน
ชุมชนเมืองยอยที่ 2 บานหนองนกเขา ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 604,000 บาท      
(หกแสนสี่พันบาทถวน)        
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
            (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น   
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                               (3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
      11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก  
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 

     12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน 
           - ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ 
 

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ปาย (จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ใหมรีายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง 
        13.3 ปริมาณงานกอสราง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง 
        13.6 วงเงินคากอสราง 
        13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก 
        13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
        13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
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