
             
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่  5     
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

........................................................ 
                      ด้วยเทศบาลต้าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ้านวน  52  
ท่อ  พร้อมบ่อพัก  5  บ่อ  ระยะทางไม่น้อยกว่า  58  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ้านวน  1  ป้าย    
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ ก้าหนด)  ด้าเนินการบริเวณซอยร้านการ์ตูนมินิมาร์ท เส้น
หลังวัดภูเขาลาด  หมู่ที่  5  ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ราคากลาง  
254,000  บาท   (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว     
   ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 3.   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ตามข้อ  1.7 

   4.   ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  127,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ เชื่อถือ       
      6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
                    7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
 
 
 

/ 8. คู่สัญญา...... 
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                   8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
     9.  เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว  คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.  2554และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 

  ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 23 มิถุนายน  2560   ตั้งแต่เวลา    
11.00  น.  ถึงเวลา 11.30 น. ณ บริเวณซอยร้านการ์ตูนมินิมาร์ท เส้นหลังวัดภูเขาลาด  หมู่ที่  5   
(ประสานงานกับกองช่าง) 
  ก้าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  4  กรกฎาคม  2560   
ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 น. ถึง 11.0๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต้าบลบ้านใหม่  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาภายในวันที่  13  กรกฎาคม  2560  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  

ก้าหนดเสนอราคาในวันที่ 3  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 10.10  น. -  10.40 น.    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-  บาท  
ได้ที่  ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่ 15  มิถุนายน  2560 ถึงวันที่  26 มิถุนายน  2560  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือ  
www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  23 ในวันและ
เวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕60 

 

    
                                                    (  นางสายเรียม  เดโชสนิสวัสดิ์  ) 
         รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                                  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านใหม่  
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เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่   13/2560 
การจ้าง โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  5    

                                          ตามประกาศเทศบาลต้าบลบ้านใหม่ 
                                            ลงวันที่   15 มิถุนายน  2560      

--------------------------------------------------------- 
 

เทศบาลต้าบลบ้านใหม่   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มีความ 
ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  
เมตร  จ้านวน  52  ท่อ  พร้อมบ่อพัก  5  บ่อ  ระยะทางไม่น้อยกว่า  58  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
จ้านวน  1  ป้าย    (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ ก้าหนด)  ด้าเนินการบริเวณซอยร้าน
การ์ตูนมินิมาร์ท เส้นหลังวัดภูเขาลาด  หมู่ที่  5  ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  ราคากลาง  254,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒    แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๖ แบบหนังสือค้้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง      
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (3) หนังสือรับรองผลงาน 
     1.7 บทนิยาม 

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.8  แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
               1.9  รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ.  (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกัน และเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
     

/ ๒. คุณสมบัต.ิ.. 
 
 
 
 



- ๒ - 
 ๒. คุณสมบัตขิองผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกนักับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
      2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า   127,000.- บาท   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต้าบลบ้านใหม่ เชื่อถือ  
               2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
               2.7   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
               2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
       2.9  เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว  คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท้าและแสดงบัญชีรายการับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  
2554และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ย่ืนส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พรอ้มรับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ย่ืนส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี  
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส้าเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

/ (๔)  หนังสือ... 
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      (๔) ส้าเนาใบส้าคัญการจดทะเบียน   ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๑) 
     ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (๒)หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
         (๔) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก้าหนดผลงานตามข้อ ๒.5  เท่านั้น) 
      (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง ( หรือใบแจ้งปริมาณงาน ) 
      (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    150     วัน นับแต่วันยนืยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ 
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน   75   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้เริ่มท้างาน 
    ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “เอกสารประมูลจ้าง 
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  13/2560”   ยื่นต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูล 
ตามโครงการ ในวันที่   4  กรกฎาคม    2560  ตั้งแต่เวลา 09.00  น. ถึงเวลา  11.00  น. ณ. ห้องประชุม
เทศบาลต้าบลบ้านใหม่  
    เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแตล่ะราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.7 (๑)  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ 

/ ประสงค์..... 
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ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ 
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก้าหนดวัน และเวลา  
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 คณะกรรมการด้าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก้าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ้าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
  (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น        
ที ่  254,000 บาท 
  (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG     IIN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ
ลดราคาข้ันต่้า (Minimum Bid)   ไม่น้อยกว่าครั้ง    500.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  500.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

/๕.  หลักประกัน 
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  ๕. หลักประกันซอง 
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค                         
จ้านวน  12,700 บาท  (-หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุม 
ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

๕.๑ เงินสด 
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่   

ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
๕.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้้าประกันภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย    
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก        
ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น            
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แลว้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมลูจ้างด้วยระบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เท่านั้น 
   ๖.๓  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไข ที่ก้าหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
มีสิทธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ท้าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

/ ๖.๕ หน่วย... 
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   ๖.๕   หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่       
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า 
การเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น         
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง      
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ.......5......ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา   โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔  หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

/ ๘. ค่าจ้าง... 
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  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   ๘.1 (ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
    หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น......-......งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ            -         ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้                     
            -              ให้แล้วเสร็จภายใน       -        วัน 
    งวดที่ ๒  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ            -         ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้                     
            -              ให้แล้วเสร็จภายใน       -        วัน    
            งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ....100....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ...0.25........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
   ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า......2......ปี......-.......เดือน  นับถัดจากวันที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้รับมอบ
งาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....15......วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช้ารุดบกพร่อง 
            ๑1.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
              ๑1.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560 
  การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต้าบลบ้านใหม่  ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  แล้วเท่านั้น 
   ราคากลางของงานก่อสร้างทั้งหมดในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  254,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
           11.๒ เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้า
สิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแตว่ันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ื น 
หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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  ๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น* แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซอง
จ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑1.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้  
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑1.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ 

จ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามแบบประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและ  
สวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  
รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่าง
น้อย  ๑  คน   ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 
                  ๑๒.๑   ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  สาขาช่างก่อสร้าง  
                    ๑๒.๒   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา  

                ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                               ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                                                               เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
 
 

            ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ ) 
                 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                   นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านใหม่        
                                                   15  มิถุนายน  2560  
 
                 ( นางชวันภรณ์  รุ่งเรือง ) 
                หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม 
                          ประทับตรา 
 
 
 
 
 



 
 
หมายเหตุ   
 

ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
ก้าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก้าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๙ และก้าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้้าประกันซองคือ วันที่  
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 ** ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ้าเป็น 
 *** ให้ระบุชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อย่อก้ากับตรา 
 **** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค้านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่้าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่้าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค้านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค้านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก้าหนดการเสนอ
ลดราคาข้ันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค้านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่้า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่้าสูงกว่า 
ราคาข้ันต่้าที่ก้าหนดได้ เช่น กรณีก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก้าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก้าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
ก้าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้ 
 

 



แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูล 
 
 ๑. ขา้พเจา้.............................................(ระบุช่ือบริษทั หา้ง ร้าน)...............................................อยู่
เลขท่ี...................................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต
.............................จงัหวดั...........................................โทรศพัท.์..............................................โดย
....................................................................................................................................ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี  
ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถา้มี) เลขท่ี
.......................................โดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้ รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็น 
ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 
 ๒. ขา้พเจา้ขอเสนอท่ีจะท างาน....................................................................................................... 
ตามขอ้ก าหนดเง่ือนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. ค าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา...................วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย และเทศบาลต าบล
บา้นใหม่  อาจรับค าเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ได ้ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ีไดย้ดื
ออกไปตามเหตุผลอนัสมควรท่ีเทศบาลต าบลบา้นใหม่ร้องขอ 
 ๔. ก าหนดเวลาส่งมอบ ขา้พเจา้รับรองท่ีจะเร่ิมท างานตามสัญญาทนัที หรือทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ 
จากเทศบาลต าบลบา้นใหม่  ว่าให้เร่ิมท างานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลจา้ง โดย
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน..................................วนั นบัถดัจาก วนัเร่ิมท างานตามสัญญา 
 ๕. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 
  ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจา้ง แนบทา้ยเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
กบัเทศบาลต าบลบา้นใหม่                 ภายใน..................วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือใหไ้ปท าสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นข้อ ๗ ของเอกสารการประมูล
จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่เทศบาลต าบลบา้นใหม่........................ก่อนหรือขณะ ท่ีไดล้งนามในสัญญา
เป็นจ านวนร้อยละ..........................ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยอมใหเ้ทศบาลต าบลบา้นใหม่ 
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใด ท่ีอาจมีแก่
เทศบาลต าบลบา้นใหม่ และเทศบาลต าบลบา้นใหม่ มีสิทธิจะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได ้
 ๖. ขา้พเจา้ยอมรับวา่เทศบาลต าบลบา้นใหม่  ไม่มีความผูกพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ี รวมทั้งไม่ตอ้ง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
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       **๗. เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามท่ีไดท้  าความเขา้ใจและตามความผกูพนั 
แห่งค าเสนอน้ี ขา้พเจา้ขอมอบ.............................................................................เพื่อเป็นหลกัประกนัซอง 
เป็นจ านวนเงิน..................................................................บาท มาพร้อมกนัน้ี 
 ๘. ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดย้ืน่ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี 
โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่เทศบาลต าบลบา้นใหม่ ไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาด หรือตกหล่น 
 ๙. การยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี ไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม และ
ปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล 
หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใด ๆ ท่ีไดย้ืน่เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 
 เสนอมา ณ วนัท่ี.......................เดือน..............................................พ.ศ. .................................... 
 
 
       ลงช่ือ .................................................................... 
          (...................................................................) 
       ต าแหน่ง ..................................................................... 
                   ประทบัตรา    (ถา้มี)  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


