
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

รวมจ านวน 6 โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
...................…............................ 

 ด้วยเทศบาลต าบลนาสารมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตพ้ืนที่ต าบล    
นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจ านวน  6 โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาต หมู่ที่ 2 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
170.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดตามแปลนของเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 สาย  ราคากลางในการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คือ 316,000.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  (วงเงินงบประมาณ 
346,000.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)) 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเนียน-พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 436.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,744.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย ราคากลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คือ 849,000.- บาท 
(-แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) (วงเงินงบประมาณ  923,000.-บาท (-เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)) 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทียนขาวพร้อมอุทิศ หมู่ที่ 4 ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 สาย  ราคากลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คือ 779,000.-บาท 
(-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) (วงเงินงบประมาณ  846,000.-บาท (-แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)) 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่า-หลังวัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนา
สาร จ านวน  1 สาย  ราคากลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คือ 682,000.- บาท (-หกแสนแปด
หมื่นสองพันบาทถ้วน-) (วงเงินงบประมาณ 740,000.-บาท(-เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)) 
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 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประตูคลัง หมู่ที่ 1 ต าบลนา
สาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา  
0.04 เมตร ระยะทาง 388.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,552.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 สาย ราคา
กลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คือ  761,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
(วงเงินงบประมาณ  811,000.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)) 
 6. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังปลิง หมู่ที่ 5 ต าบลนาสาร อ าเภอ พระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
400.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน  1 สาย  ราคากลางในการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  คือ  784,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) (วงเงินงบประมาณ 
837,000.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)) 
 ** ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง  จะน าราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังไม่ได้ ** 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม      ข้อ ๑.7 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ และมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่
เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 158,0๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)    
- โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 424,5๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 389,5๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   
- โครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 341,0๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 5 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 380,5๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 6 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 392,0๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
 
                3/6.บุคคลหรือนิติบุคคล......... 
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6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซอง 

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ (โครงการล าดับที่ 2 – 6) 

9. เป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10. เงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E 9-14/2558         
(ดังแนบ)  เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น.     
เป็นต้นไป โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปสถานที่
ก่อสร้าง (ตามล าดับโครงการ) และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา ๑4.3๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานที่  
รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อ
เทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบขณะดูสถานที่ทันที  และให้มีข้อยุติทั้ง ๒ ฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ ระหว่าง
การท างานจะมาอ้างให้พ้นความผิดไม่ได้ 

 ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) (ตามล าดับโครงการ) 
 - โครงการที่ ๑  ระหว่างเวลา  ๐9.0๐ น. ถึง  ๐9.3๐ น. 
 - โครงการที่ ๒  ระหว่างเวลา  ๐9.30 น. ถึง  ๑0.0๐ น. 
 - โครงการที่ 3  ระหว่างเวลา  ๑๐.00 น. ถึง  ๑0.3๐ น. 
 - โครงการที่ 4  ระหว่างเวลา  ๑0.30 น. ถึง  ๑๑.0๐ น. 
 - โครงการที่ 5  ระหว่างเวลา  ๑๑.00 น. ถึง  ๑1.3๐ น. 
 - โครงการที่ 6  ระหว่างเวลา  ๑1.๓0 น. ถึง  ๑2.๐๐ น.         
  อนึ่ง   ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
ข้อ ๕  ดังนี้ 

- โครงการที่ ๑ ในวงเงิน  17,30๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 2 ในวงเงิน  46,15๐.- บาท (-สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 3 ในวงเงิน  42,300.- บาท (-สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 4 ในวงเงิน  37,00๐.- บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 5 ในวงเงิน  40,55๐.- บาท (-สี่หมืน่ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 6 ในวงเงิน  41,85๐.- บาท (-สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

         4/แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์........... 
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แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)  ใน
วันที่  9  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 

  ก าหนดวัน เวลา เสนอราคา (เคาะราคา) ในวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามล าดับโครงการดังนี้ 
 - โครงการที่ ๑  ระหว่างเวลา  ๐9.0๐ น. ถึง  ๐9.3๐ น. 
 - โครงการที่ ๒  ระหว่างเวลา  ๐9.35 น. ถึง  ๑0.๐5 น. 
 - โครงการที่ 3  ระหว่างเวลา  ๑๐.10 น. ถึง  ๑0.4๐ น. 
 - โครงการที่ 4  ระหว่างเวลา  ๑0.45 น. ถึง  ๑๑.15 น. 
 - โครงการที่ 5  ระหว่างเวลา  ๑๑.20 น. ถึง  ๑1.5๐ น. 
 - โครงการที่ 6  ระหว่างเวลา  ๑3.00 น. ถึง  ๑3.3๐ น. 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังนี้ 
- โครงการที่ ๑ ราคาชุดละ  1,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๒ ราคาชุดละ  1,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 3 ราคาชุดละ  ๑,0๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 4 ราคาชุดละ  1,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 5 ราคาชุดละ  1,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ 6 ราคาชุดละ  1,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 

ได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 138 หมู่ที่ 6 ถนนพระเพรง-ขุนทะเล ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๕-๖ ต่อ 201, ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือเทศบาลต าบลนาสารมีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
การด าเนินการแต่ละโครงการ และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลนาสารแล้วเท่านั้น หากมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
      (ลงชื่อ)     พยงค์  สงวนถ้อย 

          (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่  E8/๒๕๕8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาต หมู่ที่ 2 ต าบลนาสาร   
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลงวันที่  17  มีนาคม  2558 
----------------------------------------- 

 เทศบาลต าบลนาสาร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาต หมู่ที่ 2 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด
ตามแปลนของเทศบาลต าบลต าบลนาสาร จ านวน  1 สาย  ราคากลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
คือ  316,000.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ณ ถนนรวมญาต หมู่ที่ 2 ต าบลนาสาร อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (งบประมาณตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยมีข้อเสนอแนะ
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

  ๑.๒  แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  ๑.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.5  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
         (๑) หลักประกันซอง 
        (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.7  บทนิยาม 
       (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.8  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑) แบบบัญชีเอกสาร  ส่วนที่ ๑ 
      (๒) แบบบัญชีเอกสาร  ส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและหรือไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
      2/2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอ............ 
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2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ และมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  158,0๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือ
ได้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซอง 

2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.8 เป็นผู้ที่ได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.9 เงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 8/2558         
เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ ส่วน  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ค้าร่วมฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑) 
       (๔)  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารในการเสนอราคา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

- ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20(ถ้ามี) 
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อ       
  ผู้ถือหุ้น ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
- ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
      3/ส าเนาแบบแสดง........... 
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- ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน 

    (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ให้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๑) 
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 

     (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดดอากรแสตมปตตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
       (3) หลักประกันซองตาม ข้อ ๕  
       (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (5) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  

(โดยไม่ต้องระบุราคา) 
                          (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๒) 
 

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
  ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอ
ไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้                      
  ๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน  ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
     ๔.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนนิการประมูลตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาต หมู่ที่ 2 
ต าบลนาสาร โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เลขท่ี E 8/๒๕๕8  ” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  ในวันที่ 2  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น.  ถึงเวลา ๐9.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด 

 
 
       4/คณะกรรมการ............ 
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  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตาม      ข้อ ๑.7(๑) ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม      ข้อ ๓.๒  และแจ้งชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8   

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ       ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนนิการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลย
พินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรม วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  20  
เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป  ส่วนสถานที่อบรมผู้ให้บริการตลาดกลาง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอ
ราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
  (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
       (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มที่               
316,000.-บาท  (-สามแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)   
       (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
       (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ  
       (๖)ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา ขั้น
ต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  600.- บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และ
การเสนอลดราคาในครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  600.- บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-) จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
        5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคา.......... 
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       (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว้ จะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา (โดยต้องช าระค่าบริการ ภายใน   7 วัน  นับตั้งแต่จบการเสนอราคา) 
   (๙)  การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้การประมูลแบบปดดราคา (Sealed Bid Auction) 
   (๑๐) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง   
   (๑๑) กรณีราคาต่ าสดุเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผูช้นะการประมูล 
         (๑๒)  ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที ระบบ
จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน   
17,30๐.- บาท  (-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุในข้อ ๑.6 (๑) 
  ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.6(๑) 
 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย     
 หลักประกันซองตามข้อนี้เทศบาลต าบลนาสารจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน 
ภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   
 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 กรณีท่ีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซอง ตามข้อ ๕.๓ หรือ ๕.๔ หลักประกันซองดังกล่าวจะต้องมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8  จนถึงวันที ่20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 เทศบาลต าบลนาสารมีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  
30 กันยายน 2553 ข้อ 16 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าใน
อัตราร้อยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.50 ของราคาที่
จัดหา 

(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
 

6/(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด............. 
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(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลางก าหนด 
เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอ แล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่าน
โทรสาร 

(3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(4) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้งให้

คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
(5) ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 
(6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้าย ซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
  ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วนระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล 
นาสาร เท่านั้น 
  ๖.๓  เทศบาลต าบลนาสาร  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบลนาสาร 
        

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔   ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลต าบลนาสาร  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

๖.5  เทศบาลต าบลนาสาร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจยกเลิก
การประมูลจ้างอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลนาสารเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 
       7/ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ........... 
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  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลนาสาร จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลนาสาร มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๗ เทศบาลต าบลนาสาร มีอ านาจที่จะคัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลต าบลนา
สาร จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา       
ดังระบุใน ข้อ ๑.5 กับเทศบาลต าบลนาสาร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือเมื่อเทศบาลต าบลนา
สารมีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการแล้ว และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ 
ของราคาจ้างที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้เทศบาลต าบลนาสารยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  7.๑ เงินสด 
  7.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
  7.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ระบุใน       ข้อ ๑.
6(๒) 
  7.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามหนังสือค้ าประกันดังระบุใน       ข้อ ๑.6๔ (๒) 
  7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลนาสาร จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  1 งวด  (งวดเดียว) ดังนี้ 
งวดเดียว (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

 ๙. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑5 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   
 
        8/10. การรับประกันความ.......... 
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 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
           ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุใน ๑.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  ๒ ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลนาสารได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของเทศบาลต าบลนาสาร 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลนาสารมีงบประมาณเพียงพอที่จะ
ด าเนินการแล้วและได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลนาสารแล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาต หมู่ที่ 2 ต าบลนาสาร ในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  316,000.- บาท  (-สามแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาท
ถ้วน-)   
   ๑๑.๒   เมื่อเทศบาลต าบลนาสาร  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                                (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีเจ้าท่า  ภายใน  ๗ วนั นับแตว่ันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
เทศบาลต าบลนาสารแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ ๔.๗ (๔)(๕)(๖) และ 
(๗) มิฉะนั้น เทศบาลต าบลนาสารจะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๑.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเทศบาลต าบลนาสารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ เทศบาลต าบลนาสารจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 
         9/11.5 เทศบาลต าบล.............. 
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๑๑.5   เทศบาลต าบลนาสาร  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อเทศบาลต าบลนาสาร  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันจากการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง  
           ๑๒.๒ สาขาช่างโยธา 
   12.3 สาขาช่างส ารวจ   

       ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบ ได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
เทศบาลต าบลนาสาร 
 

        เพ็ญศรี  นิลวานิช 
            
                                                       วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2558  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


