
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เร่ือง   การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเกาะทอง – ห้วยท่อม หมู่  6,7  ต าบลดอนทราย   
  ************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะทอง – ห้วยท่อม  
หมู่  6,7 ต าบลดอนทราย  กว้าง 7 เมตร ยาว  2,150  เมตร หนา  0.04  เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย ราคากลาง
ในงานก่อสร้างครั้งนี้   เป็นเงิน  5,943,000.-บาท (-เงินห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)          

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- 
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-Auction) ดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลต าบล
ดอนทราย  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม   ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้ 
  5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานท่ีประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e – Auction)  ครั้งนี้ภายในสัญญาจ้างเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วน
ราชการท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,971,000.-บาท 
                           6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                             7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง 
ทีเ่วปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
                             8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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   ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม  ในวันที่   4  พฤศจิกายน  2558  ระหว่าง
เวลา 11.00 น. - 12.00 น. โดยผู้ซื้อแบบแปลน  และเอกสาร จะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเอง หรือจะมอบ
ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนให้ถือเสมือนไปดูด้วยตัวเอง  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม  ในวันเดียวกัน ณ  สถานที่
ก่อสร้าง  โดยให้ไปพร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลต าบลดอนทราย  เวลา  12.00  น. ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่และฟัง
ค าชี้แจง  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  และรายละเอียดอื่น  ๆ   ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและ
อุปสรรคในเวลาท างานจะน ามาอ้างเป็นเหตุเพ่ือให้พ้นผิด และขอขยายเวลาท าการไม่ได้ 

  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2558                                                                       
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ระหว่างเวลา                      
10.00  น.  -  10.30  น. 
                            และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์ให้เข้าเสนอราคาใน วันที่  16  พฤศจิกายน  2558                                       
เวลา  13.00 น.    
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  10,000.-บาท 
ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่
ตั้งแต่วันที่   27   ตุลาคม  2558  -  วันที่   4  พฤศจิกายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข                           
0-7484-2190 -1  ต่อ  19,21 (ในวันและเวลาราชการ)  หรือ   WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH 

WWW.gprocurement.GO.TH  และ www.ptlocal.go.th     

        ประกาศ   วันที่   27  ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
              ศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น 
          (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
                นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambondonsai.go.th/
http://www.ptlocal.go.th/


เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2559 
การจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเกาะทอง – ห้วยท่อม หมู่  6,7  

ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง      
ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ลงวันที ่  27  ตุลาคม  2558 
--------------------------------------------------------- 

             เทศบาลต าบลดอนทราย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์จะประมูล                         
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเกาะทอง – ห้วย
ท่อม หมู่  6,7 ต าบลดอนทราย  กว้าง 7 เมตร ยาว  2,150  เมตร หนา  0.04  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย   พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย    
                        ราคากลางในงานก่อสร้างครั้งนี้   เป็นเงิน  5,943,000.-บาท                                                                                               
(-เงินห้าล้านเก้าแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 
                       โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                        1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     

1.1  แบบรูปรายการละเอียด   
1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสัญญาจ้าง 
1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันซอง  
(2) หลักประกันสัญญา 

                      1.7  บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                           (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1   
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
                            2.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาก่อสร้างงานตามเอกสารประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฉบับนี้ 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้ 
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  และต้องไม่เป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศการจัดจ้าง
โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
        2.5  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า   2,971,000.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลดอนทรายเชื่อถือ 
                2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                             2.7  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่เวป
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
                             2.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน 
แต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2  ส่วน คือ  
       3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข)  บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  



3 
    
                                 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญา  ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1)  
                  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 ( 1 ) 
                           3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

        (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 

      (2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
       (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่

มีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.5  เท่านั้น)  
         (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 

                     4.  การเสนอราคา 
      4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                     4.2  ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                  
ใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เทศบาล ต าบล
ดอนทรายจัดให้เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดทุกรายการ 
             ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
  ทั้งปวงไว้ด้วยแล้วโดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  180  วัน นบัแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้                              
      4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
      4.4  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป
และรายการละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
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                           4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลและบัญชีรายการก่อสร้างที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการด าเนินการประมูล โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี 1/2559” พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่  2 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล 
ในวันที ่  12  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึงเวลา   10.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  และเข้าเสนอราคาในวันที่  19  
พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น. ถึงเวลา  10.30  น.   

       เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร 
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด 

       คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง          
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก  วันที่  16  พฤศจิกายน  2558 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ               
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และเทศบาลต าบลดอนทรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่คณะกรรมการณ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

      ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน 3 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลและผู้ให้บริการตลาดกลาง จะแจ้งวันประมูลราคาให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะการเสนอราคา เว้นแต่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และใน
กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคา
ดังกล่าว 
       4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
        (1)  ผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  (User ID)  และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อ 
ผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
                            (2)  ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
          (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  ราคาเริ่มต้นไม่เกิน      5,943,000.-  บาท                                                                                
(-เงินห้าล้านเก้าแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน-)   
        (4)  ระยะเวลาในการประมูลราคา   30    นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลา                             
การประมูล 5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
          (5)  ราคาที่เสนอจะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นการประมูล  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum  bid)  แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ  0.2  ท้ังนี้  สามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ า 
ที่ก าหนดได้ 
                             (6) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                             (7) ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาท่ีใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 
                             (8) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ ากว่าที่เคยเสนอราคาไว้เดิม 
                             (9) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  หลังจากจบการประมูลจะต้องจัดท าบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงปริมาณวัสดุ และราคาของรายการวัสดุและค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประมูลให้แก่คณะกรรมการด าเนินการประมูลฯ ภายใน 2 วันนับถัดจากวันประมูล ทั้งนี้ผู้ชนะการ
ประมูลต้องช าระค่าบริการให้ตลาดกลางภายใน  7 วันท าการ  นับแต่เสร็จสิ้นการประมูลแล้วน าหลักฐานการ
ช าระเงินไปท าสัญญากับเทศบาลต าบลดอนทราย 
          ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการ
ประมูลจะต้องเสียอัตราค่าบริการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   10,000.-  บาท 
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         5.  หลักประกันซอง 
               ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค                         
จ านวนเงิน  297,150.-บาท  (-เงินสองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  โดย “หลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการ ค้ าประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา”  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
             5.1  เงินสด 
    5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน ท าการของทางราชการ 
    5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันใน  
ดังระบุในข้อ 1.4(1)   
    5.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
                          5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย   หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะคืนให้ 
ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือ เมื่อผู้เสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
          6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต าบลดอนทราย  จะ
พิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวมทั้งสิ้น 
         6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือ ยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือ  ไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการประมูล ฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลดอนทราย เท่านั้น  
         6.3  เทศบาลต าบลดอนทราย  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของ เทศบาลต าบล               
ดอนทราย   
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                                      (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีรายการก่อสร้าง 
                                      (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
            6.4  วิธีการในการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปดังนี ้
                                            (1) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้การประมูลแบบปิดราคา                              
(Sealed Bid Auction) 
                 (2) ในกรณีที่มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกไม่เกินสองราย หากคณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลเห็นว่าไม่สมควรใช้วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะก าหนดให้ผู้ค้ายื่นซองราคาภายในวงเงินงบประมาณ
หรือราคาเร่ิมต้นการประมูลหรือราคากลางของทางราชการก็ได้แล้วแต่กรณี 

                          ราคาเริ่มต้นการประมูลใหใ้ช้วงเงินราคากลางส าหรับการจ้างนั้นๆ 
                                         ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก 1 ราย หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล 1 ราย 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือยกเลิกการประมูล
ทั้งหมด  แต่ถ้าคณะกรรมการด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจ้าง
ต่อไป เพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลต่อรองราคา
กับผู้ค้ารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

    6.5 ในการตัดสินการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประมลู หรือเทศบาลฯมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เก่ียวข้องกันผู้เสนอราคาได้ เทศบาลฯมสีิทธิทีจ่ะไม่รบัราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือถูกต้อง 
                              6.6  เทศบาลต าบลดอนทราย   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง               
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรือ อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสนิของเทศบาลต าบลดอนทราย          เป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอ
ราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลดอนทราย จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งานไมว่่าจะเป็นผู้เสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สจุริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ต้น  
            ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการด าเนินการประมลู  หรือเทศบาลต าบลดอนทราย  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนนิงานตามเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ  หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ เทศบาลต าบลดอนทราย  มสีิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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6.7 ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า   
ผู้เสนอราคาที่มสีิทธไิด้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ตามข้อ 1.5(2)  เทศบาลต าบลดอนทราย  มีอ านาจ           ที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกดังกล่าว  ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และ เทศบาลต าบลดอน
ทรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัน้เปน็ผู้ทิ้งงาน 
             ในกรณีนี้หากนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการประมูลจ้างดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกเทศมนตรีมีอ านาจยกเลิก การ
ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่วได้ 

                      7.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมลู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดังระบุไว้ในขอ้ 
1.3 กับเทศบาลต าบลดอนทราย  ภายในเวลา ....7......วันนบัถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
ให้เทศบาลต าบลดอนทราย ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 
  7.1  เงินสด 
  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่เทศบาลต าบลดอนทราย  โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านัน้ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดงัระบุในข้อ 1.4 (2) 
  7.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ                    ค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ.ก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)   
   7.5 พันธบตัรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้ จะคนืให้โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นบัถัดจากวันที่ผูช้นะการ ประมลู
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                  8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                      8.1  ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม 
                             เทศบาลต าบลดอนทราย  จะจา่ยเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น...........1.....งวด                                               

                    9.   อัตราค่าปรับ 

    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.3  ให้คิดในอัตราร้อยละ.....0.25.......ของค่าจ้างต่อวัน 
                   10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน 
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า....-....เดือน.....1....ปี  นับถัดจากวันที่ผู้วา่จ้างได้รบัมอบงานโดยผู้รับจา้งตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน......7..........วัน  นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

                         11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

            11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้  ได้มาจาก   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่  พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดเท่านั้น  
ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้างได ้  
      11.2 เมือ่เทศบาลเทศบาลต าบลดอนทราย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ 
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้  
      (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7  วัน  นบัตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
     (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
     (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   11.3  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีผู้เสนอราคา(ผู้ค้า) ที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา 
       (1)  ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
       (2)  ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาด
กลางก าหนด เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
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         (3)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
         (4)  ผู้ค้าไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
และได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
                                  (5)  ผู้ค้าท่ี  LOG IN   แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคา
เริ่มต้นการประมูล  หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ 
                               (6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 
                         11.4  ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบ 
ในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากเสนอราคารายอ่ืนด้วย  และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล 
     11.5  เทศบาลต าบลดอนทราย สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                          11.6   กรณีท่ีมีการเสนอราคาที่ไม่อยู่ในฐานภาษีเดียวกัน  เทศบาลต าบลดอนทราย                          
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้อยู่ในฐานภาษีเดียวกันเท่านั้น 

                    13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อเทศบาลต าบลดอนทราย  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือ
สถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ......10....ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน ในแต่ละช่าง ดังต่อไปนี้ 

13.1   …………………วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง .…………….………... 
13.2   ……………………………-…………………………………….. 

          14.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้ และมาตรฐานของเทศบาลต าบลดอนทรายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
          15.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายโครงการนี้  ตามรายละเอียดข้อก าหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2808  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553 โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้าง ดังนี้                                             

ข้อก าหนดการจัดท าแผ่นป้ายโครงการ.......................... 
แนบท้ายสัญญาจ้าง  เลขที่....................../............................ 

ลงวันที่...................................................... 
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  1.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายชื่อโครงการ และติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วัน                 
ลงนามในสัญญาจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        1.1 แผ่นป้ายในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากแล้วเสร็จ โดยมีข้อความดังนี้ 
       (1)  ชื่อเทศบาลต าบลดอนทราย   
   (2)  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
   (3)  ปีงบประมาณที่ท าการก่อสร้าง 
   (4)  วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง 
       (5)  ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา(ก าหนดวันเริ่มต้นและวัน
สิ้นสุดการรับประกัน) 
                              อนึ่ง ส าหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือล าน้ า  ให้ติดตั้งป้าย  2  จุด                                   
ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง 
  2.  แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างจัดท าป้ายที่มีความคงทนถาวร แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้(ต้องติดตั้งเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย) 
                         (1)  ชื่อเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
                         (2)  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
      (3)  ปริมาณงานก่อสร้าง 
      (4)  ชื่อ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และผู้รับจ้าง 
      (5)  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 
      (6)  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับไว้หรือท่ีได้รับ 
      (7)  ราคากลางค่าก่อสร้างตามท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
      (8)  วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
      (9)  ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 16. รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสาร  เอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ
เป็นส่วนหนึ่งของประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาจ้างด้วย 
 
                                                                                เทศบาลต าบลดอนทราย 
               ธนัญญา  ศิริวัฒน ์
                                                                                (นางธนัญญา   ศิริวัฒน์) 
                                                                                   27 / ตุลาคม / 2558 
 
 


