
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง    ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1   หลัง 

       ………………………….  
  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน 
แบบที่ สถ.ศพด.3 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  23.00 เมตร  จ านวน  1  หลัง  โดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์     
  งบประมาณในการจัดซื้อ  2,474,000.- บาท  (สองล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )           
ราคากลางของการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,474,000.- บาท  (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

หมายเหตุ  เทศบาลต าบลดอนตรอจะด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้เมื่อได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้รับอนุมัติสมทบวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว 

  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
     ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานดังกล่าวที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้     
แก่เทศบาลต าบลดอนตรอและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ  งานที่ประมูลจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,237,0๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ       
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๗. นิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ   
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 
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  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕ 8 ระหว่างเวลา ๑ 3.๐๐ ถึง                 
๑4.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 18  มีนาคม                     
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑4.๓๐ น. เป็นต้นไป 

  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕8              
เวลา 09.30 น. ถึง ๑๑. 30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 8 เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕ 8                    
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป 

ก าหนดเสนอราคาในวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ น. ถึง เวลา 10.30 น.    
โดยเทศบาลต าบลดอนตรอ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีกองคลังส านักงานเทศบาล             
ต าบลดอนตรอ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 16 เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 ถึง
วันที่  ๒4 เดือน มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕ 8  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ WWW.gprocurement.go.thของ
กรมบัญชีกลาง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๗๗2754 ในวันและเวลาราชการ 
  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 
 
 
 
 
 



          เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E5/2558 
          โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็  

ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
ลงวันที่  16  มีนาคม  2558 

        
     *************************** 
   

  ด้วยเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
“เทศบาลต าบลดอนตรอ” มีความประสงค์จะจ้างโครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน           
แบบที่ สถ. ศพด.3 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  23.00 เมตร จ านวน  1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลดอนตรอ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดดังนี้  

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

 ๑.๒ แบบใบยื่นเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
 ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง  
 ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน  

(๑)หลักประกันซอง(กรณีการด าเนินการที่มีวงเงินเกินกว่า ๒ ,๐๐๐,๐๐๐บาทข้ึนไป) 
(๒)หลักประกันสัญญา 
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า(ถ้ามี) 

๑.๗ บทนิยาม 
(๑)ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)บัญชีเอกสารส่วนที่๑ 
(๒)บัญชีเอกสารส่วนที่๒ 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานดังกล่าวที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้     
แก่เทศบาลต าบลดอนตรอและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 



-2- 
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ  งานที่ประมูลจ้าง   

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,237,0๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ       
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๗. นิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ   
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้             

   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น  2   ส่วน   คือ 
 3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล                                                                         
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใช่           
นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ  
เป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ี  
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)   
  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (1)   
 3.2 ส่วนที่ 2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

         (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง 
นาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

              (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

 (๓) หลักประกันซอง ตาม ข้อ ๕ 
 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าแรงงานอัตราภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งอัตราก าไร (โดยไม่ต้องระบุราคา) 
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 (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ทั้งหมด ตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒) 

4. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิจะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน         
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๔. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 
120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท างาน 
  ๔.๕ ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างตามโครงการ โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารประมูลจ้างตาม
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2558 ” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตาม
โครงการในวันที่ 2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่าเวลา ๐๙. 3๐ น. ถึง ๑1.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ) ที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1)  

  ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
                    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ  
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                  เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล จ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว   ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ  “ผู้ว่าราชการจังหวัด”  ให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูล จ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ใน
สถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประมูล จ้าง
เพ่ือให้การประมูลจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1) ผู้เสนอราคาจะต้องรับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   3) ราคาเริ่มต้นของการประมูล จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่      
2,474,000.- บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
   4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง Log in เข้าสู่ระบบ 
   6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ Log in แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน ) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน ) จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
   7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ  เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                      (10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
                      (11) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
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                           (12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 
นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)       

  5.   หลักประกันซอง 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 123,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        5.1 เงินสด 
        5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นเช็คลงวันที่
ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
        5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน                    
ข้อ 1.5 (1)  
        5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (1)  
        5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้  “เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
        การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

  กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่  2   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8  จนถึง วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 

 
           เทศบาลต าบลดอนตรอ มีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือเวียน ที่ มท.0808.ว/ว.1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 

 
    ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา ร้อยละ 

๕ ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาท่ีจัดหา 
๑) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
๒) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลาง 

ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
๓)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมผู้

มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย 
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๔) ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้งให้

คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
 ๕) ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล

หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ 
  ๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 
  
  6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
                       6.1  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
                          6.2  หากผู้ประสงค์เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาล
ต าบลดอนตรอ” เท่านั้น 
                          6.3 “เทศบาลต าบลดอนตรอ”   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูล จ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ        “เทศบาล
ต าบลดอนตรอ” 
  (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
       6.4 ในการตัดสินการประมูล จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือ  “เทศบาลต าบลดอนตรอ”  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้“เทศบาลต าบล                
ดอนตรอ”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                         6.5   “เทศบาลต าบลดอนตรอ”   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก จ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด   หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” เป็นเด็ดขาด       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง“เทศบาลต าบลดอนตรอ” 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น ผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต   เช่น   
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
         6.6   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                           
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ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 “เทศบาลต าบลดอนตรอ” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ๗. การท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)   จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ เงินสด 
  ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน     

๓ วัน ท าการของทางราชการ 
  ๗.๓หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน             

ข้อ ๑.๖ (๒) 
  ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๒) 

  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน  

ตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลต าบลดอนตรอ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นเงิน  569,020.- บาท (23%) เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการปรับสถานที่ก่อสร้างปักผัง            

ตอกเข็ม ท าฐานราก หล่อเสาตอม่อ หล่อคานคอดิน หล่อเสาคอนกรีต หล่อคานหลังคา แล้วเสร็จพร้อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ด าเนินการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว โดยให้เสร็จภายใน  30  วัน 

  งวดที่ ๒  เป็นเงิน 569,020.- บาท (๒3%) เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการประกอบโครงสร้างหลังคา 
ก่ออิฐผนัง ฉาบปูนผนังอาคาร เทพ้ืนอาคาร แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ด าเนินการตรวจรับ
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว โดยให้เสร็จภายใน  30  วัน 

งวดที่ 3  เป็นเงิน 569,020.- บาท (23%)  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างปู 
พ้ืนผิวบุผนังกระเบื้องติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ด าเนินการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน      

งวดที่ 4  (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 766,940.- บาท (31%) เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งเครื่อง 
สุขภัณฑ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทาสี และก่อสร้างติดตั้งงานต่าง ๆ ที่เหลือจนแล้วเสร็จเรียบร้อย           
สมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งท าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน 

๙. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา      
ต่อวัน 
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  ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ  ๑.๕  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาล ต าบลดอนตรอ ได้รับมอบงานจ้าง  โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี งบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน 2,274,00 บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  200,000  บาท  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี และเทศบาลแจ้งหนังสือ
ให้ทราบอีกครั้ง 
หมายเหตุ  เทศบาลต าบลดอนตรอจะด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้เม่ือได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้รับอนุมัติสมทบวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว 
  ราคากลางของงาน ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  23.00 เมตร  จ านวน  1  หลัง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,474,0๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างตามการประมูล จ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งขอเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลดอนตรอแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๔ ) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นเทศบาล ต าบลดอนตรอ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลดอนตรอจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
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ค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตารมระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๕ เทศบาล ต าบลดอนตรอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. มาตราฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้ 
  ๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา  
 
  ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฏหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

       
 

เทศบาลต าบลดอนตรอ 
 
 
 

 นางพวงเพ็ญ  เกิดศรีเหล็ก 
  16  มีนาคม  2558 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     .........................ปลัดเทศบาล 


