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ประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน  
เรื่อง  ประมูลจ�างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟ"ลท#ติกคอนกรีต 

สายบ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก หมู(ท่ี ๖ บ�านหนองขนาน  
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส# 

-------------------------------------- 
เทศบาลตําบลหนองขนาน  มีความประสงค�จะประมูลจ�างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟ#ลท�ติกคอนกรีต  

สายบ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก หมู'ท่ี 6 บ�านหนองขนาน  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  โดยปูผิวจราจร 
Asphalt Concrete  กว�าง 4.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม'น�อยกว'า 
4,000 ตารางเมตร  และติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว พร�อมอุปกรณ� จํานวน 18 ชุด  ราคากลาง 
2,262,000.- บาท (สองล�านสองแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ�วน) ระยะเวลาท่ีต�องการให�งานแล�วเสร็จ ภายใน   45  
วัน 

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณ 2,221,800.- บาท (สองล�านสองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันแปดร�อยบาทถ�วน) 
 

 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต'อไปนี้ 
  ๑. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปOนผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

  ๒. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม'เปOนผู� ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู� ท้ิงงานของทางราชการ 
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม' เปOนผู� ท่ี ได�รับผลของการสั่งให�นิ ติ บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปOนผู� ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
  ๓ . ผู� ประสงค� จะเสนอราคาต� องไม' เปO นผู� มี ผลประโยชน� ร' วมกั นกับผู� ประสงค� จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน และ/หรือต� อง ไม' เปOนผู� มีผลประโยชน� ร' วม กันกับผู� ให�บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส�  
ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม' เปOนผู�กระทําการอันเปOนการขัดขวาง 
การแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรมตามข�อ ๑.๗ 
  ๔. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม'เปOนผู� ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว�นแต'รัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช'นว'า นั้น 
  ๕. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ'านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างของเทศบาลตําบล 
หนองขนาน 

  ๖. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปOนนิติบุคคลและมีผลงานก'อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูล
จ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ในวงเงินไม'น�อยกว'า  ๑,๑๑๐,๙๐๐.-  บาท และเปOนผลงานท่ีเปOนคู'สัญญาโดยตรง
กับส'วนราชการ หน'วยงานตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน'วยงาน
เอกชนท่ีเทศบาลตําบลหนองขนาน เชื่อถือ 
           ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญาต�องไม'อยู'ในฐานะซ่ึงได�มีการระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อ
ว'าเปOนคู'สัญญาท่ีไม'ได�แสดงบัญชีรายรับรายจ'าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนใน
สาระสําคัญ  

๒/ ๘. บุคคล.... 



-๒- 

 

     ๘.   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� ( e – Government Procurement : e – GP )  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

         ๙.  คู'สัญญาต�องรับจ'ายเงินผ'านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เว�นแต'การรับจ'ายเงินแต'ละครั้งซ่ึงมี 

มูลค'าไม'เกินสามหม่ืนบาทคู'สัญญาอาจรับจ'ายเปOนเงินสดก็ได� 
 

       กําหนดดูสถานท่ีก'อสร�างในวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระหว'างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.   
ณ  หมู'ท่ี ๖ และกําหนดรับฟ#งคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๓๐ น.  
เปOนต�นไป 

 

  กําหนดยื่นซองประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  ในวันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระหว'างเวลา  
๑๐.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐  น. ณ  หอประชุมธนสิทธิ์  ข�างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   
 

  ผู�สนใจติดต'อขอรับ / ซ้ือเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  
ได�ท่ีกองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  ระหว'างวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข  ๐-๓๒๔๕-๗๓๐๓ ต'อ ๑๓  ในวันและเวลาราชการ  หรือดู
รายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต� www.nongkhanan.go.th และ www.gprocurement.go.th 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๕    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 

                                      ( นายเพทาย  จนิดาไทย ) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน�าที ่
            นายกเทศมนตรีตาํบลหนองขนาน 

 
 
 
 



 
เอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส# เลขท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

การจ�างปรับปรุงถนนแอสฟ"ลท#ติกคอนกรีต สายบ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก  
หมู(ท่ี ๖ บ�านหนองขนาน  ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   

ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน ลงวันท่ี  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
--------------------------------------------------------- 

 

 เทศบาลตําบลหนองขนาน  มีความประสงค�จะประมูลจ�างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟ#ลท�ติก 
คอนกรีต สายบ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก หมู'ท่ี 6 บ�านหนองขนาน  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  โดย 
ปูผิวจราจร Asphalt Concrete  กว�าง 4.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไม'น�อยกว'า 4,000 ตารางเมตร  และติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว พร�อมอุปกรณ� จํานวน 18 ชุด พร�อม
ปkายโครงการจํานวน ๑ ปkาย  ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด ราคากลาง 2,262,000.- บาท (สองล�าน
สองแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ�วน) ระยะเวลาท่ีต�องการให�งานแล�วเสร็จ ภายใน   45   วัน 

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณ 2,221,800.- บาท (สองล�านสองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันแปดร�อย- 
บาทถ�วน)  โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต'อไปนี้ 
 

 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส# 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๓ แบบใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๕ แบบสัญญาจ�าง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง      
   (๒) หลักประกันสัญญา 
       (๓) หลักประกันผลงาน 
  ๑.๗  บทนิยาม 

(๑) ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร'วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรม 

  ๑.๘  แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส'วนท่ี ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส'วนท่ี ๒ 
 
 
 

๒ / ๒.คุณสมบัติ...... 
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 ๒. คุณสมบัติของผู�ประสงค#จะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปOนผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
   ๒.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม'เปOนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม' เปOนผู� ท่ี ได�รับผลของการสั่งให�นิ ติ บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปOนผู� ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู�ประสงค� จะเสนอราคาต�องไม' เปOนผู� มีผลประโยชน�ร' วมกันกับผู� ประสงค� จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน และ/หรือต� อง ไม' เปOนผู� มีผลประโยชน� ร' วม กันกับผู� ให�บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส�  
ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม' เปOนผู�กระทําการอันเปOนการขัดขวาง 
การแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรมตามข�อ ๑.๘ 
   ๒.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม'เปOนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว�นแต'รัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช'นว'า นั้น 
   ๒.๕ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ'านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างของเทศบาลตําบล
หนองขนาน 
    ๒.๖ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปOนนิติบุคคลและมีผลงานก'อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ในวงเงินไม'น�อยกว'า  ๑,๑๑๐,๙๐๐.-  บาท และเปOนผลงานท่ีเปOนคู'สัญญา
โดยตรงกับส'วนราชการ หน'วยงานตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน'วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลหนองขนาน เชื่อถือ 
            ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญาต�องไม'อยู'ในฐานะซ่ึงได�มีการระบุชื่อไว�ในบัญชี
รายชื่อว'าเปOนคู'สัญญาท่ีไม'ได�แสดงบัญชีรายรับรายจ'าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนใน
สาระสําคัญ  

      ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ( e – Government Procurement : e – GP )  ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

          ๒.๙  คู'สัญญาต�องรับจ'ายเงินผ'านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เว�นแต'การรับจ'ายเงินแต'ละครั้งซ่ึง
มีมูลค'าไม'เกินสามหม่ืนบาทคู'สัญญาอาจรับจ'ายเปOนเงินสดก็ได� 

  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปOน ๒ ส'วน คือ 
   ๓.๑ ส(วนท่ี ๑ อย(างน�อยต�องมีเอกสารดังต(อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปOนนิติบุคคล 
       (ก) ห�างหุ�นส'วนสามัญหรือห�างหุ�นส'วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 
 

๓ / (ข) บริษัท..... 
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       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
      (๒) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปOนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช'นิติบุคคล 
ให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปOนหุ�นส'วน (ถ�ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เปOนหุ�นส'วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
      (๓) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปOนผู�ประสงค�จะเสนอราคาร'วมกันในฐานะเปOน 
ผู�ร'วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร'วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร'วมค�า และในกรณีท่ี
ผู� เข�าร'วมค�าฝmายใดเปOนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช'สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร'วมค�า 
ฝmายใดเปOนนิติบุคคลให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 
      (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค'าเพ่ิม และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
      (๕) บัญชีเอกสารส'วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๙ (๑)    
    ๓.๒ ส(วนท่ี ๒ อย(างน�อยต�องมีเอกสารดังต(อไปนี้ 
      (๑) ห นั ง สื อ แ ส ด ง เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ซ้ื อ แ ล ะ ก า ร จ� า ง ด� ว ย ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส�  
โดยต�องลงนาม พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) 
      (๒ )หนั งสื อมอบอํานาจ ซ่ึงปnดอากรแสตมปoตามกฎหมายในกรณี ท่ีผู� ประสงค� 
จะเสนอราคามอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข�อ ๕ 
      (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก'อสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ให�ใช�ในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงานตามข�อ ๒.๖ เท'านั้น) 
      (๕) บัญชีรายการก'อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) 
      (๖) แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
      (๗) บัญชีเอกสารส'วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๘ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องยื ่นข�อเสนอตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารประมูลจ�าง   
ด �วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  และหนั งสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ� างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�นี้  
โดยไม'มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู�ประสงค� 
จะเสนอราคาให�ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก'อสร�างให�ครบถ�วน 
 
 
 

๔ / ๔.๓ ผู�ประสงค�.... 
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    ๔.๓ ผู�ประสงค� จะเสนอราคาต�องกําหนดยืนราคาไม'น� อยกว' า  ๖๐  วัน นับแต' วั นยืนยัน 
ราคาสุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู� มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบ 
ราคาท่ีตนเสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 
    ๔.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ�างให�แล�วเสร็จ 
ไม'เกิน  ๔๕  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ให�เริ่มทํางาน 
    ๔.๕ ก'อนยื่ นเอกสารประมูลจ� างด� วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส�  ผู� ประสงค� จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร'างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให� ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประมูลจ�างท้ังหมด 
เสียก'อนท่ีจะตกลงยื่นข�อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   
    ๔.๖ ผู� ประสงค� จะเสนอราคาจะต� องยื่ นเอกสารประมู ลจ� างด� วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส� 
จ'าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว'า “เอกสารประมูลจ�าง 
ตามเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี ๑/๒๕๕๙” ยื่นต'อคณะกรรมการดําเนินการประมูล 
ตามโครงการ ในวันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ต้ังแต'เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น. ณ ห�องประชุม 
ธนสิทธิ์ (ข�างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี) 
    เ ม่ื อ พ� น กํ า ห น ด เ ว ล า ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ มู ล จ� า ง ด� ว ย ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส� แ ล� ว  
จะไม'รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคาแต'ละราย 
ว'าเปOนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร'วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปOนผู� มี
ผลประโยชน�ร'วมกันระหว'างผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข�อ ๑.๗ (๑)  
ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�หรือไม' พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอตามข�อ ๓.๒ และแจ�ง    
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาแต'ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว'า ผู�ประสงค�จะเสนอราคารับทราบแล�ว 
    หากปรากฏต'อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก'อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ว'า มีผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู� มีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเปOนการขัดขวาง 
การแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรมตามข�อ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
หรือผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปOนผู�มีสิทธิเสนอราคา และหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน*
จะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล'าวเปOนผู�ท้ิงงาน 
 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม'ผ'านการคัดเลือกเบ้ืองต�น เพราะเหตุเปOนผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชน�ร'วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปOนผู� มีผลประโยชน�ร'วมกันระหว'าง 
ผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
หรือเปOนผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรม อาจ
อุทธรณ�คําสั่งดังกล'าวต'อผู�ว'าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต'วันที่ได�รับแจ�งจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ�ของผู�ว'าราชการจังหวัดให�ถือเปOนท่ีสุด 

๕ / หากปรากฏ..... 
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 หากปรากฏต'อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว'า กระบวนการประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล ็กทรอน ิกส �ประสบข�อข ัดข �องจนไม 'อาจดําเน ินการต 'อไปให �แล �ว เสร ็จภายในเวลาที ่กําหนดไว� 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใช�ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา 
เพ่ือเริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม' โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว'าง
การประกวดราคาฯ เพ่ือให�การประมูลฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต'อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปOนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ผู�เสนอราคาจะต�องเข�ารับการอบรมวิธีการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ตามวัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจ�งให�ทราบภายหลัง โดยผู�เสนอราคาจะได�รับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผ'าน (Password) เม่ือผู�เสนอราคาผ'านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข�อเสนอทางด�านเทคนิคแล�ว 
  (๒) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 
   (๓) ราคาเริ ่มต�นของการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�จะต�อง เริ ่มต�น        
ท่ี  2,262,000.- บาท  
  (๔) ราคาท่ีเสนอจะต�องเปOนราคาท่ีรวมภาษีมูลค'าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ�ามี) รวมค'าใช�จ'าย
ท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
  (๕) ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�อง LOG IN เข�าสู'ระบบ 
   (๖) ผู� มี สิ ทธิ เสนอราคาท่ี  LOG IN แล� ว จะต� องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา 
ท่ีเสนอในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� จะต�องตํ่ากว'าราคาเริ่มต�นในการประมูล และจะต�องเสนอ
ลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม'น�อยกว'าครั้งละ  ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต�นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม'น�อยกว'า  ๔,๐๐๐.-  บาท จากราคาครั้งสุดท�าย   ท่ีเสนอลด
แล�ว 
   (๗) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแล�ว จะต�องยืนยัน
ราคาต'อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (๘) ผู� มีสิทธิ เสนอราคาท่ี ได� รั บคัดเลือกให� เปOนผู� ชนะราคา ต�องรับผิดชอบค'าใช� จ' าย 
ในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส� และค'าใช�จ'ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้ จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 
  ๕. หลักประกันซอง 

 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค  
จํานวน   ๑๑๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหนึ่งร�อยบาทถ�วน)  โดยหลักประกันซองจะต�องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต'วันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  
โดยหลักประกันให�ใช�อย'างหนึ่งอย'างใด ดังต'อไปนี้  

 
๖ / ๕.๑ เงินสด..... 
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๕.๑ เงินสด 
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ'ายให�แก'หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน โดยเปOนเช็คลงวันท่ี   

ท่ียื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคหรือก'อนหน�านั้นไม'เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๖ (๑) 
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย�  ท่ีได�รับอนุญาต 

ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย  
ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส'วนราชการต'าง  ๆทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข�อนี้ หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินจะคืนให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคา
หรือผู�คํ้าประกันภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต'ผู�มีสิทธิเสนอราคาราย    
ท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให�ต'อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเม่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาได�พ�นจาก        
ข�อผูกพันแล�ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม'ว'าในกรณีใดๆ จะคืนให�โดยไม'มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�นี้  หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน            

จะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม 
   ๖.๒  หากผู�ประสงค�จะเสนอราคารายใดมี คุณสมบั ติ ไม' ถูกต�องตามข�อ ๒ หรื อยื่ นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม' ถู กต� อง หรื อไม' ครบถ� วนตามข� อ ๓ หรื อยื่ นเอกสารประมูลจ� างด� วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส� 
ไม'ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม'รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น  
เว�นแต'เปOนข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส� ในส'วนท่ีมิใช'สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว'าจะเปOนประโยชน�ต'อหน'วยการ
บริหารราชการส'วนท�องถ่ิน เท'านั้น 
   ๖.๓  หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน สงวนสิทธิไม'พิจารณาราคาของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
โดยไม'มีการผ'อนผัน ในกรณีดังต'อไปนี้ 
    (๑) ไม'ปรากฏชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารการประมูลจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ของหน'วยการบริหาร
ราชการส'วนท�องถ่ิน 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต'างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�
ท่ีเปOนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบระหว'างผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน 
   ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินมีสิทธิให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคา ชี้แจงข�อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาได� หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน
มีสิทธิท่ีจะไม'รับราคาหรือไม'ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล'าวไม'มีความเหมาะสม หรือไม'ถูกต�อง 
 

๗ / ๖.๕ หน'วย..... 
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   ๖.๕  หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน ทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม'รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�โดยไม'พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต'       
จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปOนสําคัญ และให�ถือว'าการตัดสินของหน'วยการบริหารราชการ
ส'วนท�องถ่ินเปOนเด็ดขาด ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร�องค'าเสียหายใดๆ มิได� รวมท้ัง
หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษ       
ผู�มีสิทธิเสนอราคาเปOนผู�ท้ิงงาน ไม'ว'าจะเปOนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม'ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว'า 
การเสนอราคากระทําการโดยไม'สุจริต เช'น การเสนอเอกสารอันเปOนเท็จหรือใช�ชื่ อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปOนต�น 

   ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว'าไม'อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได� คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน จะให�ผู�มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว'าผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ให�เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม'เปOนท่ีรับฟ#งได� หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน         
มีสิทธิท่ีจะไม'รับราคาของผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณี ท่ีปรากฏข�อเท็จจริ งภายหลั งจากการประมูลจ� างด� วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ว' า  
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกเปOนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร'วมกันกับผู�มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปOนผู� มีผลประโยชน�ร'วมกันระหว'างผู�มีสิทธิเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  
ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือเปOนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปOนการขัดขวาง      
การแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรม ตามข�อ ๑.๗ หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ 
ผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล'าว และหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินจะพิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เปOนผู�ท้ิงงาน 
  ๗. การทําสัญญาจ�าง 
   ผู� ชนะการประมูลจ� า งด� วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส�  (ผู� รั บจ� า ง )  จะต�อง ทําสัญญาจ� า ง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข�อ ๑.๕ กับหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน ภายใน   ๗   วัน นับถัดจากวันท่ี
ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปOนจํานวนเงินเท'ากับร�อยละ  ๕   ของราคาค'าจ�างท่ีประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ได� ให�หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา      โดยใช�หลักประกัน
อย'างหนึ่งอย'างใดดังต'อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ'ายให�แก'หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถิ่น โดยเปOนเช็คลงวันท่ี
ท่ีทําสัญญาหรือก'อนหน�านั้น ไม'เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ ๑.๖ (๒) 
 

 
๘ / ๗.๔ หนังสือ..... 
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   ๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย  
ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส'วนราชการต'างๆ  ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม'มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคู'สัญญาพ�นจาก 
ข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 
 ๘. ค(าจ�างและการจ(ายเงิน 
      เทศบาลตําบลจะจ'ายเงินค'าจ�างงวดสุดท�าย  เปOนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ  ๑๐๐  ของค'าจ�าง  
เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานท้ังหมดให�เสร็จเรียบร�อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีก'อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย  
และมีการตรวจรับการจ�างเรียบร�อยแล�ว 

 ๙. อัตราค(าปรับ 
  ค'าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร�อยละ  ๐.๑๐   ของค'าจ�างตามสัญญาต'อวัน 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร(อง 
  ผู�ชนะการประมูลจ�างด� วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  ซ่ึ งได� ทําข�อตกลงเปOนหนังสือหรือทําสัญญาจ� าง  
ตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๕ แล�วแต'กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร'องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม'น�อยกว'า   ๒   ป�   -   เดือน นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลหนองขนาน ได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�าง
ต�องรีบจัดการซ'อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน   ๑๕   วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร'อง 
       ๑๑. การจ(ายเงินล(วงหน�า 
  ผู�มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล'วงหน�า ในอัตราไม'เกินร�อยละ.......-.......ของราคาค'าจ�างท้ังหมด  
แต'ท้ังนี้จะต�องส'งมอบหลักประกันเงินล'วงหน�า เปOนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�
ท่ี ไ ด� รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห� ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร เ งิ น ทุ น เ พ่ื อ ก า ร พ า ณิ ช ย�  แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ คํ้ า ป ร ะ กั น  
ตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส'วนราชการต'างๆ ทราบแล�วโดยอนุโลม 
ให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๖ (๓) ให�แก'หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถิ่น*ก'อนการ
รับชําระเงินล'วงหน�านั้น 
 ๑๒. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
       ๑๒.๑ เงินค'าจ�างสําหรับงานครั้งนี้ ได�มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส'งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ#ลท�ติกคอนกรีตบ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก 
หมู'ท่ี ๖ บ�านหนองขนาน  

       ๑๒.๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต'อเม่ือเทศบาลได�รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กรมส'งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ#ลท�ติกคอนกรีต 
บ�านหนองขนาน – บ�านหนองกระจก หมู'ท่ี ๖ บ�านหนองขนาน  

 
๙ / ๑๒.๒ เม่ือหน'วย..... 

 



- ๙ - 
 

  ๑๒.๒  เม่ือหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใด ให�เปOนผู�รับจ�าง 
และได�ตกลงจ�างตามการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ�างดังกล'าวเข�ามาจากต'างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู'
และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปOน
ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว'าด�วยการส'งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล'าวเข�ามาจากต'างประเทศ ต'อหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน     
เจ�าท'าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต'วันท่ีผู�รับจ�างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต'างประเทศ เว�นแต'เปOนของท่ีรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
   (๒)จัดการให�สิ่งของดังกล'าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช'นเดียวกับเรือไทย  
จากต'างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต'จะได�รับอนุญาตจากหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ินเจ�าท'า         
ให�บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช'เรือไทย ซึ่งจะต�องได�รับอนุญาตเช'นนั้นก'อนบรรทุกของลงเรืออื่น 
หรือเปOนของ ท่ีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีท่ีไม'ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว'าด�วย 
การส'งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๒.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ต'อหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน* แล�ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได� และเม่ือได�รับการคัดเลือก
ให�เปOนผู� มีสิทธิเสนอราคาแล�วต�องเข�าร'วมเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ใน ข�อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถิ่นจะริบหลักประกันซอง
จํานวนร�อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ัง
อาจพิจารณาให�เปOนผู�ท้ิงงานได� หากมีพฤติกรรมเปOนการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเปOนธรรม 
  ๑๒.๔ ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน ได�คัดเลือกแล�ว ไม'ไปทําสัญญา
หรือข�อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๗ หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถิ่น
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�  
ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปOนผู�ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๕ หน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถ่ิน สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนด
ในแบบสัญญา ให�เปOนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
  ๑๒.๖ เง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญาต�องปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ'ายของโครงการท่ีบุคคล
หรือนิติบุคคลเปOนคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญา (ผู�ประสงค�จะเสนอราคา) ต�องไม'อยู'ในฐานะเปOนผู�ไม'
แสดงบัญชีรายรับรายจ'าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 
 

๑๐ / (๒) บุคคล...... 
 



- ๑๐ - 
 

  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปOนคู'สัญญากับเทศบาลตําบลหนองขนานต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�าง
ภาครัฐ 
  (๓) คู'สัญญาต�องรับจ'ายเงินผ'านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต'การรับจ'ายเงินแต'ละครั้ง ซ่ึงมี
มูลค'าไม'เกินสามหม่ืนบาทคู'สัญญาอาจรับจ'ายเปOนเงินสดก็ได� 

๑๓.  มาตรฐานฝPมือช(าง 
เมื่อหน'วยการบริหารราชการส'วนท�องถิ่น ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปOนผู�รับจ�าง

และได�ตกลงจ�างก'อสร�างตามประกาศนี้แล�ว ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องตกลงว'าในการปฏิบัติงานก'อสร�าง
ดังกล'าว ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�ผ'านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือช'างจากคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงานสถาบันของทางราชการ  หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง  
หรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให�เข�ารับ
ราชการได�** ในอัตราไม'ตํ่ากว'าร�อยละ..........๑๐........ของแต'ละสาขาช'างจํานวนอย'างน�อย ๑ คน ในแต'ละ
สาขาช'าง ดังต'อไปนี้ 

๑๓.๑ ........ช'างก'อสร�าง............................................................................................................ 
๑๓.๒ ....................................................................................................................................... 

๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว'างระยะเวลาการก'อสร�าง ผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบ 

ได�กําหนดไว�โดยเคร'งครัด 
 
 

  เทศบาลตําบลหนองขนาน 
           
 
 

                                                  วันท่ี   ๒๕   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


