
เอกสารประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   E 5/2559  
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ 

                                                  ลงวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2559             
****************** 

    ด้วย เทศบาลต าบล พิมาย  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความ
ประสงค์จ ะด าเนินการ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
รายการ
พิจารณา 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ราคากลาง 

ผลงาน 
ประเภท 

แบบเลขที ่
ท.พม. 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต  ถนนวนปรางค์(แยกมูลนิธิ     
พิมายสงเคราะห์-ศาลหลักเมือง)และถนน
อารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก      
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,130 ตารางเมตร  

- งานทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง พื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 62.993 ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการชนิดชั่วคราว 1 ป้าย 
- ป้ายถาวรเมื่องานแล้วเสร็จ 1 ป้าย   
 (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลพิมาย ที่ ท.พม.
17/2559 ก าหนด) 
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต ถนนสระศรีโบราณ 

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก      
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 738 ตารางเมตร  

- งานทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง พื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 26.179 ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการชนิดชั่วคราว 1 ป้าย 
- ป้ายถาวรเมื่องานแล้วเสร็จ 1 ป้าย   
 (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลพิมาย ที่ ท.พม.
18/2559 ก าหนด) 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต  ถนนมหิศวรหยาตรา 
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,158 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,158 ตารางเมตร  

เงิน
สะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
สะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน
สะสม 

 
 

912,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

328,300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

432,300.- 

งานก่อสร้าง
ประเภท 
เดียวกัน 
วงเงิน 
ไม่น้อยกว่า
456,450.-
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานก่อสร้าง 
ประเภท 
เดียวกัน 
วงเงิน 
ไม่น้อยกว่า
164,150.-
บาท 
 
 
 
 
 
 
งานก่อสร้าง
ประเภท 
เดียวกัน 
วงเงิน 
ไม่น้อยกว่า
216,150.-
บาท 

17/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/2559 

45 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 วัน 

                                                                /รายการ….. 
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รายการ
พิจารณา 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ราคากลาง 

ผลงาน 
ประเภท 

แบบเลขที ่
ท.พม. 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

 - งานทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง พื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 36.423 ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการชนิดชั่วคราว 1 ป้าย 
- ป้ายถาวรเมื่องานแล้วเสร็จ 1 ป้าย   
 (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลพิมาย ที่ ท.พม.
19/2559 ก าหนด) 

     

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,673,500.-    

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
1.4 แบบแสดงเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง  
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันซอง  
(2) หลักประกันสัญญา  

1.7 สูตรการปรับราคา  
1.8 บทนิยาม  

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

1.9 แบบบัญชีเอกสาร  
(1) บัญชีเอกสารส่วนที ่1  
(2) บัญชีเอกสารส่วนที ่2  

1.10  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ (Bill of Quantities) 
    รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้
   ระยะเวลาการนับหลักประกันซองตามข้อ 1.6(1) คือตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559                                 
จนถึงวันที่  25 กันยายน  2559 
   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีทางการ
อิเล็กทรอนิกส์     

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา           
รายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันที่ประกาศประมูลจ้าง     
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.8  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น  

/2.5 ผู้ประสงค์..... 
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   2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์  โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า  456,450.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า   164,150.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  และโครงการที่ 3 
วงเงินไม่น้อยกว่า 216,150.-(สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล
เชื่อถือ  

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP)ต้องลงทะเบียนใน วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ  

2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้  

3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน คือ  
3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1)  

3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการ ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบมอบอ านาจให้บุคคลอื่นทาการแทน  
(3) หลักประกันซองตามข้อ 1.6 (1)  
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(2)  
(5)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(6)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)และแบบใบยื่นข้อเสนอ 

4. การเสนอราคา  
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา          
ให้ชัดเจน  

4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
/4.3 ราคา..... 
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4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้ 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โครงการที่ 1 ไม่เกิน     
45 วัน,โครงการที่ 2 ไม่เกิน 45 วันและโครงการที่ 3 ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูล
จ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ เลขที่ E5/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการฯ                
ในวันที ่ 7  กรกฎาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 o. ถึงเวลา 10.30 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า    
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคา            
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ตามข้อ 1.8(1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่              
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา เฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว 

หากปรากฏตามคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะ
กรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้
มีการกระท าดังกล่าว  

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ ์และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได ้ 

4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของเทศบาล จะต้อง
ปฏิบัติดังนี ้ 

 (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามวัน เวลา สถานที ่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัต ิเงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว  
                 (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยประมูลจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ที่ได้ยื่นมาพร้องกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
              (3) ราคาสูงสุดในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่  โครงการที่ 1  
912,900.-บาท,โครงการที่ 2   328,300.-บาท และโครงการที่ 3  432,300.-บาท 

/(4) ราคา….. 
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 (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง  LOG  IN เข้าสู่ระบบ 
(๗)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอ ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูล และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid)   โครงการที่ 1 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 1,000.-บาท,โครงการที่ 2 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 600.-บาท และ
โครงการที่ 3 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 800.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมูล และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลด
ราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า โครงการที่ 1 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 1,000.-บาท,โครงการที่ 2 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 600.-บาท และ
โครงการที่ 3 ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 800.-บาท จากราคาคร้ังสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว 

(8) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
                        (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา   ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   ตั้งแต่เวลา 
10.50 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้ง นัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ให้ทราบต่อไป  

5. หลักประกันซอง  
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการที่ 1 จ านวน 45,645.-บาท(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)และโครงการที่ 2 จ านวน 16,415.-บาท(หนึ่ง
หม่ืนหกพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และโครงการที่ 3 จ านวน 21,615.-บาท(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ 

5.1 เงินสด  
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันท าการของทางราชการ  
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)  

 5.4 หนังสือค้าประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่นเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)  

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันซองตามข้อนี ้เทศบาลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน  15 วัน            

นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน  3 ราย   
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณี
ใดๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย . 

เทศบาลจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังนี ้
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ Log in เข้าสู่ระบบ 
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา Log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนด

โดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นประมูล 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย 
4. ผู้ชนะการประมูลไม่ไปท าสัญญา 
 

/6.หลักเกณฑ์..... 
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  

6.1 ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้เทศบาลจะพิจารณาติดสินด้วย
ราคารวม โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการฯ 

 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น  

  6.3 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารประมูลจ้างของเทศบาล  

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

    ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลหรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 

    ๖.๕   เทศบาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้           
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล* จะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖   เทศบาล มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7. การท าสัญญาจ้าง  
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา       

ดังระบุ ในข้อ 1.5 กับเทศบาล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ 

 (1) เงินสด  
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 

3 วันท าการของทางราชการ  
 

(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบ ุ              
ในข้อ 1.6 (2)  

(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ 

 
/(1) เงินสด..... 
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ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน ได้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น 1  งวด ดังนี ้

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  โครงการที่ 1 เป็นเงิน 
912,900.-บาท(เก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และโครงการที่ 2 เป็นเงิน 328,300.-บาท(สามแสนสอง
หม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และโครงการที่ 3 เป็นเงิน 432,300.-บาท(สี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามแบบรายการ และรายละเอียดแนบ
ท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ท าการตรวจรับมอบ
งาน ไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว   

9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10. การรับประกันตามชารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง

ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม ่
น้อยกว่า 2 ป ีนับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
11.1 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินสะสม งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559 

จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้ว เท่านั้น 
                                 ราคากลางของด าเนินการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 3 
โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โครงการที่ 1  เป็นเงินทั้งสิ้น 
912,900.-บาท(เก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และโครงการที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 328,300.-บาท(สามแสน
สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และโครงการที่ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 432,300.-บาท(สี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 

11.2 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างสิ่งของตามการ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิมอยู่และสามารถให้บริการรับขนได ้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาว ีดังนี ้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (2) จัดการให้สิ่งของที่จ้างดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ  มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุก 
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  

11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 
เทศบาล แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้า 

 
/(2) จัดการ..... 
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ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.7(4)(5)(6) และ(7) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบ
หลักประกันซอง จ านวนร้อยละ  2.5 ขอวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

11.4 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7 เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันทีและอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

11.5 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
  12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่       
ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
   ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการค านวณ ที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก       
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่    
ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาล ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตร
ของทางราชการ ที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง  
เมื่อเทศบาล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก(สถาบันของทางราชการ)หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 ของแต่ละสาขาช่างและจะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย      
1 คน ในสาขาช่างดังต่อไปนี้  

13.1  ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา   จ านวน  1  คน 
14. การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ  

   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา   ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่
สอง  คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  ตัวอย่างเช่นก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค วันที่  7 กรกฎาคม 2559 ก าหนดวันเสนอราคาวันที่   27 กรกฎาคม  2559 และก าหนดยืนราคา       
60  วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายการนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่   7 กรกฎาคม 2559 จนถึง วันที่ 27 
กรกฎาคม2559 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่  28 กรกฎาคม  2559 จนถึงวันที่  25 กันยายน 
2559  (รวม 60 วัน)  ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง   คือ  ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จนถึง วันที่ 25 
กันยายน  2559 
                  การเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอ               
ลดราคาขั้นต่ าแต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น  โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อ  
ความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
155,657,๐๐๐.- บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 311,314.- บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum 
Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 300,๐๐๐ บาทราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500.-บาท ค านวณร้อยละ 0.20  

/(2) จัดการ..... 
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ได้เท่ากับ 89,135.-บาทได้ก าหนดการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 80,000.-บาท
เสนอลดราคาขั้นต่ า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูง
กว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 300,๐๐๐ บาท 
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลด
ราคาตามที่ก าหนดจากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอ
ราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 
         เทศบาลต าบลพิมาย  
 
 
        20  มิถุนายน  2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงาน(Terms of Referenco :TOR) 
1. ความเป็นมา ตั้งงบประมาณตั้งจ่ายขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
                    แอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนวนปรางค์(แยกมูลนิธิพิมายสงเคราะห์-  
                        ศาลหลกัเมือง) และถนนอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ 
  2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสระศรีโบราณ  

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนมหิศวรหยาตรา 
 2. วัตถุประสงค ์เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ  
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8  
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 456,450.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)และโครงการที่ 2 ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า  164,150.- บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)และโครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
216,150.- บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ  
 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 โครงการที่ 1 ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

โครงการที่ 2 ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
โครงการที่ 3 ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนวนปรางค์(แยกมูลนิธิพิมายสงเคราะห์-

ศาลหลักเมือง) และถนนอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ 
 จ านวนในการส่งมอบ  1  งวด   
 

/งวดสุดท้าย….. 
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           งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  เป็นเงิน 912,900.-บาท(เก้าแสน
หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตามแบบรายการ และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  พร้อม
ทั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงาน ไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว  

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสระศรีโบราณ 
          งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  เป็นเงิน 328,300.-บาท(สามแสน

สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามแบบรายการ และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงาน ไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว  

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนมหิศวรหยาตรา 
          งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  เป็นเงิน 432,300.-บาท(สี่แสน

สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตามแบบรายการ และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  พร้อม
ทั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงาน ไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว  
7.วงเงินในการจัดหา 
 โครงการที่ 1 เงินงบประมาณโครงการ  922,700.-บาท  
        ราคากลาง                  912,900.-บาท  

โครงการที่ 2 เงินงบประมาณโครงการ  331,800.-บาท 
        ราคากลาง                  328,300.-บาท  

โครงการที่ 3 เงินงบประมาณโครงการ  514,000.-บาท 
        ราคากลาง                  432,300.-บาท  
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
 สถานที่ติดต่อ เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 โทรศัพท์ 0-04447-1121 ต่อ 12  
 โทรศัพท์ 0-04447-1121 ต่อ 17 
 เว็บไซต์   www.gprocurement.go.th หรือ  www.phimailocal.go.th 
 สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 

http://www.phimailocal.go.th/

