
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทา่งิ้ว 
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ท่ี  1   

ต าบลท่างิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลท่างิ้ว  
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งท่ี 2) 
------------------------------------------------------------------ 

 

ด้วยเทศบาลต าบลท่างิ้ว  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1  ต าบลท่างิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลท่างิ้ว 
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรังด้วยวิธีการทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลท่างิ้วก าหนด)ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ต้ังไว้เป็นเงิน2,367,900.-บาท
(สองล้านสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ก าหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงินจ านวน2,4
๖0,00๐.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  นั้น 

 

 “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเม่ือ
เทศบาลต าบลท่างิ้วได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผู้พันโครงการดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น” 
 

 หากกรณีที่เทศบาลต าบลท่างิ้ว ไม่สามารถท าสัญญาจ้างได้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้น
แล้วผู้ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง หรือฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลการจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,065,555.00  บาท 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของเทศบาลต าบลท่างิ้ว 
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา

ให้แก่เทศบาลต าบลท่างิ้ว  ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
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อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในคร้ังนี้ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ(บช.1) (จะต้องยื่นแสดงมาใน
ซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย)  

 
/ -2- 7 บุคคล... 

- 2 – 
7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ใน
วันที่  10 เมษายน  2560 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ เทศบาลต าบลท่างิ้ว และก าหนดรับ
ฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  10  เมษายน 2560 ต้ังแต่ เวลา  14.30 น. เป็นต้นไป 
 

ผู้ประสงค์จะประจะเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไปฟังค าชี้แจงและดู 
สถานที่ตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าผู้นั้นได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้ว จะยกมา
เป็นข้ออ้างโต้แย้งใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่    
25เมษายน  2560  เวลา 10.00  น.  ถึงเวลา 11.00  น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ห้องส านักงานท้องถิ่นอ าเภอห้วยยอด  (ช้ันที่ 2) 
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรังและก าหนดแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 27
เมษายน 2560 
 

  ก าหนดเสนอราคาในวันที่  4  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ
1,000.- บาทได้ที่กองคลังเทศบาลต าบลท่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12  เมษายน 
2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7528-4930 หรือดูรายละเอียด
จากเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th,  www.thangiewcity.go.th  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2560 
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                        (นายธรรมศทรรศกี่สุ้น) 
  นายกเทศมนตรีต าบลท่างิ้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี E 03/25๖๐ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่  1  ต าบลท่างิ้ว   

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  เทศบาลต าบลท่างิ้ว อ าเภอห้วยยอด   
จังหวัดตรังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งท่ี 2) 

ตามประกาศเทศบาลต าบลท่างิ้ว  
ลงวันที่ 31 มีนาคม25๖๐ 

------------------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลท่างิ้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบลท่างิ้ว”  มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่  1  ต าบลท่างิ้ว  ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลท่างิ้ว อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรังด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ หมู่ที่ 1 ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลท่างิ้วก าหนด)  ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ต้ังไว้เป็นเงนิ2,367,900.-
บาท(สองล้านสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ก าหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงินจ านวน
2,4๖0,00๐.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางเอง  จะน าราคา
กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ 

 

 “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเม่ือ
เทศบาลต าบลท่างิ้วได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผู้พันโครงการดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น” 
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 หากกรณีที่เทศบาลต าบลท่างิ้ว ไม่สามารถท าสัญญาจ้างได้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้น
แล้วผู้ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง หรือฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
   1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

1.5  แบบสัญญาจ้าง 
1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 

    (1)  หลักประกันซอง 
    (2)  หลักประกันสัญญา  
   1.7  สูตรการปรับราคา    
   1.8  บทนิยาม 
    (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

…/-2- 1.9แบบบัญชี... 
-๒- 

   1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
    (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 1.10  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of 
Quantities) (รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)   
 

  2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

   2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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   2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 
 

   2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการ
จ้างของเทศบาลต าบลท่างิ้ว 
 

 2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานการก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,065,555.00บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลท่างิ้วเช่ือถือได ้

 

   2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ(บช.1) 
 

2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

2.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน  คือ 
  3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
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        (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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   (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และใน
กรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือ
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1) 
   (4) ส าเนาบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)จะต้องพร้อมซองเอกสารประกวดราคา 
  (๕)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดทีได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9 (1) 
 

  3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
 (3)  หลักประกันซองตามข้อ  5 
 (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานตามข้อ 2.5  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
 (6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9(2)ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาจะต้องลงช่ือและประทับตราก ากับเอกสารทุกแผ่น 
  

  4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลง
ลายมือช่ือของผู้จะเสนอราคาให้ชัดเจน    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนที่จะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  หลังจากการประมูลเสร็จส้ินแล้ว  โดย
แนบมาพร้อมกับหนังสือยืนยันราคาสุดท้าย 
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 4.3ผู้ที่ประสงค์จะเสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 165วัน  นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

4.4ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน150วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลท่างิ้วให้เร่ิม
ท างาน 
 

 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารูปแบบและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ต าบลท่างิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลท่างิ้ว 
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี E03/2560” โดยยื่นต่อ
คณะกรรมการ  ประกวดราคาในวันที่ 25 เมษายน2560ต้ังแต่เวลา10.00 น.  ถึงเวลา 11.00น.ณ.
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ห้อง
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอห้วยยอด(ช้ันที่ 2)  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

คณะกรรมการ  ประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ  1.8(1) ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะ
ตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯจะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลต าบลท่างิ้วจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายดังกล่าว  เป็นผู้ทิ้งงาน 
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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น   เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ  ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง  ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่
ต้องส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
   

 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1)ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้าง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องเร่ิมต้นที่  2,460,000.00 บาท 
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 (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้า
มี)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4 ) ผู้มี สิท ธิเสนอราคาหรือ ผู้แทนจะต้องมาลงทะเบี ยนเพื่ อ เข้า สู่
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN  เข้าสู่
ระบบ 
 (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอ
ราคา  โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และจ าต้องเสนอราคาลดขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 4,000.00 
บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการการเสนอคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาคร้ังละไม่น้อย
กว่า  4,000.00 บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

.../-๖- (7) ห้ามผู.้.. 
-๖- 

 

 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวด ฯ
เสร็จส้ินแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด 
 (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา   ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่  4  เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน 
เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 
 

 5.  หลักประกันซอง 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค  จ านวน118,395.00 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทาง  
ด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 5.1  เงินสด 
 5.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลท่างิ้ว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
เสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ  1.6(1) 

เทศบาลตำบลท่างิ้ว ( ทต.ท่างิ้ว ) http://thangiewcity.go.th/public/procure/backend/download/me...

9 of 18 2019-06-30 13:32:01 PM



 5.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน  ดังระบุไว้ในข้อ  1.6(1) 
 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                 หลักประกันซองตามข้อนี้เทศบาลต าบลท่างิ้วจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือ
เมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

กรณีที่ ผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองตามข้อ 5.3 หรือ 5.4 หลักประกันซอง
ดังกล่าวจะตอ้งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14มีนาคม 2560จนถึงวันที่  5 กันยายน2560 

 

 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้    เทศบาล
ต าบลท่างิ้วพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 หมายเหตุส าหรับในเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้เสนอราคาต่อหน่วย
ทุกรายการ  (ในเอกสาร ปร.4) 

.../-๗- ๖.2หากผู้... 
-๗- 

 6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3(หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ4)  แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลท่างิ้วเท่านั้น 
 

 6.3  เทศบาลต าบลท่างิ้ว  สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบลท่างิ้ว 
 (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในเอกสารเสนอราคา 
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 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
 

 6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการ
ท าสัญญาคณะกรรมการประกวดราคา  หรือเทศบาลต าบลท่างิ้ว มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง 
สภาพฐานะ   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้   เทศบาลต าบลท่างิ้ว  มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 

 6.5เทศบาลต าบลท่างิ้ว  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด
จ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ
เทศบาลต าบลท่างิ้ว  เป็นเด็ดขาดผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธ์เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลต าบลท่างิ้ว   จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 

   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้
ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือเทศบาลต าบลท่างิ้ว จะให้ผู้มีสิทธิ 
เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐาน  ที่ท าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาล
ต าบลท่างิ้ว  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 

.../-๘- ๖.6ในกรณี... 
-๘- 

 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.๘ เทศบาลต าบลท่างิ้ว    มี
อ านาจหน้าที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและเทศบาลต าบลท่างิ้ว    จะพิจารณาลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงา 
 

 6.7  กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย  ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
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 7.  การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.๕กับเทศบาลต าบลท่างิ้วภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้เทศบาลต าบลท่างิ้วยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.  เงินสด 
  2.  เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลท่างิ้ว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน3 วันท าการของทางราชการ 
   3.  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ  1.๖(2) 
   4.  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างแบบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่กวพ.ก าหนด  ตามที่ระบุไว้ในข้อ  1.4(2) 
   5.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน(สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
 เทศบาลต าบลท่างิ้ว  จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๕  งวด  ดังนี้ 
 

 งวดที่  ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  ได้ด าเนินการ  ทดสอบการรับน้ าหนักของดิน  ก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ า ถังน้ าใส หอถังสูง 
แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)   

 

 งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  ได้ด าเนินการ  ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ าดิบ ถังกรองน้ า ถังน้ าใส   แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

 
.../-๙- งวดที่ 3... 

-๙- 
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 งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  ได้ด าเนินการ  วางระบบท่อจ่ายน้ า  ระบบประสานท่อระหว่างระบบถังกรองน้ า   ถังน้ าใส 
โรงสูบน้ า   แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)   

 งวดที่  ๔  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน  ได้ด าเนินการก่อสร้างหอถังสูง  ร้ัวลวดหนาม  รางระบายน้ า ป้ายบอกระดับน้ าในถังใส 
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดิบ  เคร่ืองสูบน้ าดี  เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน และอุปกรณ์ ตามรายการก าหนด  
งานทาสี  งานระบบไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๒๐  วัน (นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา) 

 งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างรวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 

 9.  อัตราค่าปรับ 
          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 
 

 10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบระบุในข้อ 1.๕แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา2 ปี๐  เดือน  ๐  วัน  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลท่า
งิ้ว   ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

 11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา  และอ่ืนๆ  
 11.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
 

 “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเม่ือ
เทศบาลต าบลท่างิ้วได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผู้พันโครงการดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น” 
 

 หากกรณีที่เทศบาลต าบลท่างิ้ว ไม่สามารถท าสัญญาจ้างได้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้น
แล้วผู้ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง หรือฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 ราคากลางของงานประกวดราคาจ้าง  ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาด
กลาง  หมู่ที่ ๑ ต าบลท่างิ้ว  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลท่างิ้ว  อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้
เป็นเงินทั้งส้ิน  ๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านสี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
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 11.2ในการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้าง (ปร.4) ผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอราคาต่อหน่วย  โดยเทศบาลจะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ราคาต่อหน่วย 
 

.../-๑๐- (11.3) เมื่อเทศบาล... 
-๑๐- 

 

 11.3  เมื่อเทศบาลต าบลท่างิ้ว  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่ง
เป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1)  แจ้งการส่ังหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
 (2)จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ(2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 

 11.4ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อเทศบาลต าบลท่างิ้ว แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลท่างิ้วจะริบหลักประกันซอง 
จ านวนร้อยละ ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันท ี  และอาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

 11.5  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลท่างิ้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลท่างิ้วจะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   
 

 11.6เทศบาลต าบลท่างิ้ว  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขข้อก าหนดใน
แบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 
 

 12.  การปรับค่างานก่อสร้าง  
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 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามา 
ใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  เร่ือง  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลท่างิ้วได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 

.../-๑๑- 14 การปฏิบัติ... 
-๑๑- 

 

 1๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อเทศบาลต าบลท่างิ้ว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและ 
ทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และปวท.หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง ในแต่ละสาขาช่างดังกล่าวต่อไปนี้ 
 ๑.ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้า 
 

 1๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด  
 

เทศบาลต าบลท่างิ้ว 
 
 

31มีนาคม25๖๐ 
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-12- 
หมายเหตุ 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่
จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ  ๕  ให้หน่วยงานทีจัดหาพัสดุนับเป็น  ๒  ช่วง 
เวลาติดต่อกันคือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอ
ราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่ ๒ คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันส้ินสุดการยืน
ราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 ก าหนดวันเสนอ
ราคาวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60 และก าหนดยืนราคา 165 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับ
ระยะเวลาค้ าประกันซอง คือวันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60 และนับต่อเนื่อง
ในช่วงที่ ๒ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ๒๕60  จนถึงวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ (รวม 16๕ วัน) 
ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 
๒๕๖๐ 
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 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการ
เสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ ๐.๒  ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ  ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้นโดยไม่
ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับเพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ า
แต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้
เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๘๙,๑๓๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท  ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท 
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  ผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอราคาลดราคา
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาลดราคาได้
คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนด 
จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  
 

 ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะ
การเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอ
ราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 

 
เทศบาลต าบลท่างิ้ว 

 
 

31มีนาคม25๖๐ 
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