
 

 

 

ประกาศเทศบาลตาํบลทางิ้ว 

เรื่องประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง  หมูท่ี  1   

ตําบลทางิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทางิ้ว  

อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

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

ดวยเทศบาลตําบลทางิ้ว  มีความประสงคประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบาน

แบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 1  ตําบลทางิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทางิ้ว 

อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรังดวยวิธีการทางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลทางิ้วกําหนด)ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ต้ังไวเปนเงิน2,367,900.-บาท

(สองลานสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน)กําหนดราคากลางในการจัดจางเปนเงินจํานวน2,4

๖0,00๐.-บาท (สองลานสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน)  นั้น 
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมี

ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  1,065,555.00  บาท 

2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการหรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว 

3.  ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

4.  เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของเทศบาลตําบลทางิ้ว 

5.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคา

ใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ในคร้ังนี้ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ(บช.1) (จะตองยื่นแสดงมาใน

ซองเอกสารประกวดราคาจางดวย)  



7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๘.  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคา

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

/  กําหนดยื่น... 
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  กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดการกอสรางตามแบบแปลน ใน

วันที่  2 มีนาคม  2560 เวลา 14.00 น. โดยพรอมเพรียงกัน  ณ เทศบาลตําบลทางิ้ว และกําหนดรับฟง

คําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  2  มีนาคม  2560 ต้ังแต เวลา  14.30 น. เปนตนไป 
 

ผูประสงคจะประจะเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมไปฟงคําช้ีแจงและดู 

สถานที่ตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือวาผูนั้นไดเขาใจรายละเอียดการกอสรางโดยตลอดแลว จะยกมา

เปนขออางโตแยงใด ๆ ภายหลังไมไดทั้งส้ิน 
 

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่    

14มีนาคม 2560  เวลา 10.00  น.  ถึงเวลา 11.00  น.ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือการจัด

จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  หองสํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยยอด  (ช้ันที่ 2) อําเภอ

หวยยอด  จังหวัดตรังและกําหนดแจงรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 16

มีนาคม  2560 
 

  กําหนดเสนอราคาในวันที่  23  มีนาคม  2560  ต้ังแตเวลา  10.00 น.  เปนตนไป 
 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ

1,000.- บาทไดที่กองคลังเทศบาลตําบลทางิ้ว ต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ  2560 ถึงวันที่ 7  มีนาคม  

2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7528-4930 หรือดูรายละเอียด

จากเว็บไซด  www.gprocurement.go.th,  www.thangiewcity.go.th  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2560 

 

 

 

                        (นายธรรมศทรรศกี่สุน) 

http://www.gprocurement.go.th/


  นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขท่ี E 03/25๖๐ 

ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง  หมูท่ี  1  ตําบลทางิ้ว   

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา  เทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอหวยยอด   

จังหวัดตรังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว  

ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ25๖๐ 

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

ดวยเทศบาลตําบลทางิ้ว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “เทศบาลตําบลทางิ้ว”  มีความประสงคจะ

ประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง  หมูที่  1  ตําบลทางิ้ว  ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรังดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ณ หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลทางิ้วกําหนด)  ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ต้ังไวเปนเงนิ2,367,900.-

บาท(สองลานสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน)กําหนดราคากลางในการจัดจางเปนเงินจํานวน

2,4๖0,00๐.-บาท (สองลานสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน) 
 

ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคา

กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได 
 

“การจัดซือ้หรือการจัดจ้างครัง้นี ้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 



  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

   1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   1.3  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 

   1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1.5  แบบสัญญาจาง 

1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

    (1)  หลักประกันซอง 

    (2)  หลักประกันสัญญา  

   1.7  สูตรการปรับราคา    

   1.8  บทนิยาม 

    (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

    (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

   1.9  แบบบัญชีเอกสาร 

    (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 

    (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 

 1.10  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of 

Quantities) (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอ

ราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)   

…/-2- 2 คุณสมบัติ... 
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  2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

   2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

   2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน

ของทางราชการ  และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

   2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา

รายอื่น และตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ณ วันประกาศประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 
 

   2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจ

ปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 



   2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการ

จางของเทศบาลตําบลทางิ้ว 
 

 2.6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  และมีผลงานการกอสราง

ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา

1,065,555.00บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลทางิ้วเช่ือถือได 
 

   2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง

บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ(บช.1) 
 

2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ

จัดซื้อ จัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(e-Government  Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน

ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 

2.9  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ัง

ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 

  3.  หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวน  คือ 
 

  3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

            (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

        (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และ

บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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   (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเปนหุนสวน(ถามี)  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ

เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และใน



กรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือ

ผูเขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน(1) 

   (4) สําเนาบัญชีรายรับรายจาย (บช.1)จะตองพรอมซองเอกสารประกวดราคา 

  (๕)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

(๖)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดทีไดยื่นตามแบบในขอ  1.9 (1) 
 

  3.2  สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย

ตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 

 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ

เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

 (3)  หลักประกันซองตามขอ  5 

 (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานตามขอ 2.5  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

  (5)  บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน) 

 (6)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.9(2)ผูประสงคจะ

เสนอราคาจะตองลงช่ือและประทับตรากํากับเอกสารทุกแผน 
  

  4.  การเสนอราคา 

 4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลง

ลายมือช่ือของผูจะเสนอราคาใหชัดเจน    โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 

เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

 4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวนที่จะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย  หลังจากการประมูลเสร็จส้ินแลว  โดย

แนบมาพรอมกับหนังสือยืนยันราคาสุดทาย 

 4.3ผูที่ประสงคจะเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 165วัน  นับแตวัน

ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง

รับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.4ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม

เกิน150วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลทางิว้ใหเร่ิม

ทํางาน 
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 4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงค

จะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารูปแบบและรายละเอียดฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวด

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร  ประกวดราคาจาง  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางกอสรางระบบประปาหมูบาน 

แบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 1 ตําบลทางิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทางิ้ว 

อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด

ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขท่ี E03/2560” โดยยื่นตอ

คณะกรรมการ  ประกวดราคาในวันท่ี 14 มีนาคม2560ต้ังแตเวลา10.00 น.  ถึงเวลา 11.00น.ณ.

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือการจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  หอง

สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยยอด(ช้ันที่ 2)  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม

รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

คณะกรรมการ  ประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ

ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  

ตามขอ  1.8(1) ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้ง

ตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2  และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะ

ตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  
 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธี 

การทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8(2) คณะกรรมการฯจะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลตําบลทางิ้วจะพิจารณา

ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายดังกลาว  เปนผูทิ้งงาน 
 

  ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่มผานการคัดเลือกเบ้ืองตน   เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู

ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส       ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง



เปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาว

ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ  ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา 

การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  วา กระบวนการเสนอราคาจาง  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว 

คณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ

หรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป 

จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต

ตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา

กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตน

กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ  ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  
   

 4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ได รับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 

 (1)ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 

 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจาง   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

จะตองเร่ิมตนที่  2,460,000.00 บาท 
 

 (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถา

มี)  รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 

 (4 ) ผูมี สิท ธิ เสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่ อ เข าสู

กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 

 (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN  เขาสู

ระบบ 
 



 (6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอ

ราคา  โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุด

ในการประกวดราคาฯ และจําตองเสนอราคาลดข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 4,000.00 

บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการการเสนอคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอราคาคร้ังละไมนอย

กวา  4,000.00 บาท จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว  
 

 (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวด ฯ

เสร็จส้ินแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับ

ราคาที่เสนอหลังสุด 
 

 (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ ได รับการคัดเลือกให เปนผูชนะราคา   ตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
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 (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ในวันที่  23  เดือน  มีนาคม 

พ.ศ. 2560ต้ังแตเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน 

เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหทราบตอไป 
 

 5.  หลักประกันซอง 

                         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน

เทคนิค  จํานวน118,395.00 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสามรอยเกาสิบหาบาทถวน)  

โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทาง  

ดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 5.1  เงินสด 

 5.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

เสนอทางดานเทคนิค  หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

 5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ

ในขอ  1.6(1) 

 5.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบ

หนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุไวในขอ  1.6(1) 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                                 หลักประกันซองตามขอนี้เทศบาลตําบลทางิ้วจะคืนใหผูประสงคจะเสนอ

ราคา หรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอ

ราคารายที่คัดเลือกไว  ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือ

เมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว   

การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใดๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

กรณีที่ ผูเสนอราคาใชหลักประกันซองตามขอ 5.3 หรือ 5.4 หลักประกันซอง

ดังกลาวจะตองมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 14มีนาคม 2560จนถึงวันที่  5 กันยายน2560 
 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1  ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้   เทศบาล

ตําบลทางิ้วพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

 หมายเหตุสําหรับในเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจางใหเสนอราคาตอหนวย

ทุกรายการ  (ในเอกสาร ปร.4) 
 

 6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2หรือยื่นหลักฐาน

การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3(หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ4)  แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู

ประสงคจะเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดพลาดไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะ

ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลทางิ้วเทานั้น 

.../-๗- ๖.๓ เทศบาล... 

-๗- 

 6.3  เทศบาลตําบลทางิ้ว  สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอ

ราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสาร

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลทางิ้ว 

 (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด

หรือทั้งหมดในเอกสารเสนอราคา 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด

ราคาจาง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
 

 6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการ

ทําสัญญาคณะกรรมการประกวดราคา  หรือเทศบาลตําบลทางิ้ว มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง 



สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได   เทศบาลตําบลทางิ้ว  มี

สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 

 6.5เทศบาลตําบลทางิ้ว  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา

ใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการ

หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัด

จางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ

เทศบาลตําบลทางิ้ว  เปนเด็ดขาดผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆ มิไดรวมทั้งเทศบาลตําบลทางิ้ว   จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ

คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอ

เอกสารอนัเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 
 

   ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได

วาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือเทศบาลตําบลทางิ้ว จะใหผูมีสิทธิ 

เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐาน  ที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณหากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได  เทศบาล

ตําบลทางิ้ว  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 

 6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผู

เสนอราคาที่กระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.๘ เทศบาลตําบลทางิ้ว    มี

อํานาจหนาที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวและเทศบาลตําบลทางิ้ว    จะพิจารณาลงโทษผูมี

สิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงา 

.../-๘- ๖.๗ กรณี... 

-๘- 

 6.7  กรณีราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย  ผูที่เสนอราคากอนเปนผูชนะการประมูล 
 

 7.  การทําสัญญาจาง  

  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง

ตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.๕กับเทศบาลตําบลทางิ้วภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง  

และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได   ใหเทศบาลตําบลทางิ้วยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกัน

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



  1.  เงินสด 

  2.  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน3 วันทําการของทางราชการ 

   3.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ

ในขอ  1.๖(2) 

   4.  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม

ตัวอยางแบบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่กวพ.กําหนด  ตามที่ระบุไวในขอ  1.4(2) 

   5.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

        หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่

คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

 8.  คาจางและการจายเงิน(สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

 เทศบาลตําบลทางิ้ว  จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๕  งวด  ดังนี้ 
 

 งวดท่ี  ๑  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน  ไดดําเนินการ  ทดสอบการรับน้ําหนักของดิน  กอสรางฐานรากถังกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง 

แลวเสร็จ  ใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)   
 

 งวดท่ี  ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน  ไดดําเนินการ  กอสรางอาคารโรงสูบน้ําดิบ ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส   แลวเสร็จ  ใหแลวเสร็จ

ภายใน  ๖๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 
 

 งวดท่ี  ๓  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน  ไดดําเนินการ  วางระบบทอจายน้ํา  ระบบประสานทอระหวางระบบถังกรองน้ํา   ถังน้ําใส 

โรงสูบน้ํา   แลวเสร็จ  ใหแลวเสร็จภายใน  ๙๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)   
 

 งวดท่ี  ๔  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน  ไดดําเนินการกอสรางหอถังสูง  ร้ัวลวดหนาม  รางระบายน้ํา ปายบอกระดับน้ําในถังใส 

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําดิบ  เคร่ืองสูบน้ําดี  เคร่ืองจายสารละลายคลอรีน และอุปกรณ ตามรายการกําหนด  

งานทาสี  งานระบบไฟฟา  มิเตอรไฟฟา  แลวเสร็จ  ใหแลวเสร็จภายใน  ๑๒๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญา) 

.../-๙- งวดสุดทาย... 

-๙- 



 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

 9.  อัตราคาปรับ 

          คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.๑๐ของคาจางตามสัญญา

ตอวัน 
 

 10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาจาง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลง

เปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบระบุในขอ 1.๕แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุด

บกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน ภายในระยะเวลา2 ป๐  เดือน  ๐  วัน  นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทา

งิ้ว   ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา  และอ่ืนๆ  

 11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป

งบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลทางิ้วไดรับอนุมัติเงินคา

กอสรางจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  แลวเทานั้น 
 

 ราคากลางของงานประกวดราคาจาง  กอสรางระบบประปา แบบผิวดินขนาด

กลาง  หมูที่ ๑ ตําบลทางิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทางิ้ว  อําเภอหวยยอด 

จังหวัดตรัง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

เปนเงินทั้งส้ิน  ๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองลานสี่แสนหกหม่ืนบาทถวน) 
 

 11.2ในการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจาง (ปร.4) ผูรับจางจะตอง

เสนอราคาตอหนวย  โดยเทศบาลจะใหหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสิน ราคาตอหนวย 
 

 11.3  เมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและ

ไดตกลงจางตามการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมา

เพื่องานจางดังกลาวจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู    

และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่ง

เปน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางส่ังหรือซื้อของจาก

ตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 



 (2)จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

  (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(1) หรือ(2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

.../-๑๐- ๑๑.๓ ผูประสงค... 

-๑๐- 

 11.4ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ตอเทศบาลตําบลทางิ้ว แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได  และเมื่อไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว  ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลตําบลทางิ้วจะริบหลักประกันซอง 

จํานวนรอยละ ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันท ี  และอาจพิจารณาเรียกรองชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 

 11.5  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา

หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลตําบลทางิ้วจะริบหลักประกัน

ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย

อื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ       

  

 11.6เทศบาลตําบลทางิ้ว  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติม เงื่อนไขขอกําหนดใน

แบบสัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี) 
 

 12.  การปรับคางานกอสราง  

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามา 

ใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
 

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  เร่ือง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพกอสราง 

ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตาม 

ที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลทางิ้วไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทาง

ราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗ 

 

 1๓.  มาตรฐานฝมือชาง 



 เมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก

ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอ

ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ 

ทดสอบฝมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมี

วุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และปวท.หรือเทียบเทา จากสถาบันที่ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม

ตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง ในแตละสาขาชางดังกลาวตอไปนี้ 

 ๑.  ปวช./ปวส. สาขาวิชาชางกอสราง 
 

 1๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว

อยางเครงครัด  

 

.../-๑๑- หมายเหตุ... 

 

-๑๑- 

หมายเหตุ 

 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง  ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงาน

ที่จะจัดหาเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่

จะจัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ  ๕  ใหหนวยงานทีจัดหาพัสดุนับเปน  ๒  ชวง 

เวลาติดตอกันคือ ชวงแรก ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอ

ราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่ ๒ คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันส้ินสุดการยืน

ราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค  วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 กําหนดวันเสนอ

ราคาวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60 และกําหนดยืนราคา 165 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับ

ระยะเวลาคํ้าประกันซอง คือวันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60 และนับตอเนื่อง

ในชวงที่ ๒ ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60  จนถึงวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ (รวม 16๕ วัน) 

ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 

๒๕๖๐ 
 

 การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการ

เสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละคร้ังในอัตรารอยละ ๐.๒  ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ  ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้นโดยไม

ตองมีเศษของแตละหนวยนับเพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอราคาลดราคาข้ันตํ่า



แตละคร้ัง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ได

เทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 

๘๙,๑๓๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท  คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท 

ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ผูเสนอ

ราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอราคาลดราคา

ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอราคาลดราคาได

คร้ังละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไดและการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด 

จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให

เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาใน

ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
 

 

เทศบาลตําบลทางิ้ว 

 

 

23กุมภาพันธ25๖๐ 

 

 

 

(นายธรรมศทรรศกี่สุน) 

นายกเทศบาลตําบลทางิ้ว 

 

                                                      วันที ่26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 


