
 

ประกาศเทศบาลตาํบลบ้านดอน 

เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท ์จากบ้านดอนไฟไหม้ถงึ

บ้านดอนปอ หมู่ท ี๕-๗ ตาํบลบ้านดอน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาล

ตาํบลบ้านดอน อาํเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
 

                 เทศบาลตาํบลบา้นดอน มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งซอ่มแซมปรบัปรุงผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท ์จากบา้นดอนไฟไหมถ้ึงบา้นดอนปอ หมู่ที ๕-๗ ตาํบลบา้นดอน กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตาํบลบา้นดอน อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ๑ สาย ดว้ยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครงันีเป็นเงิน

ทงัสิน ๕,๔๐๕,๓๖๑.๒๒ บาท (หา้ลา้นสีแสนหา้พนัสามรอ้ยหกสิบเอ็ดบาทยีสิบสองสตางค)์ 

                 ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้วัคราว

เนืองจากเป็นผูที้ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไวใ้นบญัชีรายชือผูท้ิงงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูท้ิงงานของ

หนว่ยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้งิงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนันดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์่วมกนักับผูยื้นขอ้เสนอราคารายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่เทศบาลตาํบล

บา้นดอน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี 



                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูยื้น

ขอ้เสนอไดมี้คาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเชน่ว่านนั 

                 ๑๐. ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงินไม่

นอ้ยกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนงึลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) และเป็นผลงานทีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงาน

ของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนเชือถือ 

                     ผูยื้นขอ้เสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี 

                     (๑) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมคา้จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กิจการรว่มคา้" ส่วน

คณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักล่าวสามารถนาํผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น

ผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ทีเขา้ประกวดราคาได ้

                     (๒) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลทีเขา้รว่มคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณีทีกิจการรว่มคา้

ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึงเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืนขอ้เสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นนัสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ทียืนขอ้เสนอได ้

                     ทงันี "กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็น

นิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                 ๑๑. ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

  
  
  
 

                ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน

ทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสแ์ละชาํระเงินผา่นทางธนาคาร ตงัแตว่นัที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง

วนัที ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ได้

ภายหลงัจากชาํระเงินเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้จนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดที้เว็บไซต ์www.bandon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 



                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิมเตมิเกียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั เทศบาลตาํบลบา้นดอน ผ่านทางอีเมล ์5720908@dla.go.th หรือชอ่งทางตามทีกรมบญัชีกลางกาํหนด

ภายในวนัที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตาํบลบา้นดอนจะชีแจงรายละเอียดดงักล่าวผา่นทาง

เว็บไซต ์www.bandon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

  ประกาศ ณ วนัที ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายทรงบท คุม้ฉายา) 

นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นดอน 

  

  

  

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที 

๒) ในระบบ e-GP ไดต้งัแตว่นัทีซือเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

เลขท ี e๑/๒๕๖๓ 

การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท ์จากบ้านดอนไฟไหม้ถงึบ้านดอนปอ หมู่ที ๕-๗ 

ตาํบลบ้านดอน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตาํบลบ้านดอน อาํเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ๑ สาย 

ตามประกาศ เทศบาลตาํบลบ้านดอน 

ลงวันที  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

                  เทศบาลตาํบลบา้นดอน ซงึตอ่ไปนีเรียกวา่ "เทศบาลตาํบลบา้นดอน" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง

ก่อสรา้ง ซอ่มแซมปรบัปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท ์จากบา้นดอนไฟไหมถ้ึงบา้นดอนปอ หมู่ที ๕-๗ ตาํบลบา้นดอน 

กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตาํบลบา้นดอน อาํเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี ๑ สาย ณ หมู่ที 

๕ - ๗ ตาํบลบา้นดอน อาํเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคาํประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

   
   

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที้มีผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารทีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที ๒ 

   

   
   
   



                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยนืข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชวัคราว เนืองจากเป็นผูที้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไวใ้นบญัชีรายชือผูท้ิงงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูท้งิงาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิตบิุคคลทีผูท้ิงงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนันดว้ย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่ เทศบาล

ตาํบลบา้นดอน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูยื้นขอ้เสนอไดมี้คาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเชน่วา่นนั 

   

                          ๒.๑๐     ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง

ในวงเงินไมน่อ้ยกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนงึลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) และเป็นผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรง

กบัหนว่ยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนเชือถือ 

                                   ผูยื้นขอ้เสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี 

                                   (๑) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม 

"กิจการรว่มคา้" สว่นคณุสมบตัิดา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักล่าวสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้ร่วม

คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานกอ่สรา้งของกิจการรว่มคา้ทีเขา้ประกวดราคาได ้

                                   (๒) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิตบิุคคลที

เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต ่ในกรณีที

กิจการรว่มคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึงเป็น



ผูร้บัผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากับหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพรอ้มการยืนขอ้เสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นนัสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของ

ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ทียืนเสนอราคาได ้

                                   ทงันี "กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ทีจด

ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                          ๒.๑๑     ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

   
   
   

                 ๓.    หลักฐานการยืนข้อเสนอ 

                         ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื้นขอ้เสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหยื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                           (ข)   บริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื้นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชน่ิติบคุคล ใหยื้นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทีมิไดถื้อสญัชาตไิทย พรอ้มทงัรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื้นขอ้เสนอเป็นผูยื้นขอ้เสนอรว่มกันในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหยื้นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมคา้ แลว้แตก่รณี 

   
   

                                   (๔)    เอกสารเพิมเตมิอืนๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม 

 



                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดยื้นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทงันี เมือผูย้ืนขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๑ 

ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบใน

ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูยื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอืนกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซงึติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทงันี

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นนั 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕ 

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

   

   

                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีไดยื้นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทงันี เมือผูย้ืนขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ครบถว้น 

ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

ใหโ้ดยผูยื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสต์ามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทงัสิน และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูยื้นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผู้ยื้นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไมต่อ้งยืนใบ

แจง้ปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครงัเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทงันี 

ราคารวมทีเสนอจะตอ้งตรงกันทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็น

สาํคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม ภาษีอากรอืน และคา่ใชจ้า่ยทงัปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาทีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกว่า  ๑๒๐ วนั ตงัแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาทีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถัด

จากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัทีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก เทศบาลตาํบลบา้นดอน ใหเ้รมิทาํงาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูยื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิล็กทรอนิกสท์งัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนขอ้เสนอตามเงือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                                    เมือพน้กาํหนดเวลายืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืนขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพือเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลตาํบลบา้นดอน ผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูยื้นขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืนตาม

ขอ้ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูยื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอ

รายอืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผูย้ืนขอ้เสนอราคาทีมีผลประโยชนร์ว่มกนันนัออกจากการเป็นผูยื้นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว์่า ก่อนหรือในขณะที

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม

ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชือผูย้ืนขอ้เสนอรายนนัออกจากการเป็นผูยื้นขอ้เสนอ และเทศบาลตาํบลบา้นดอน จะ

พิจารณาลงโทษผูยื้นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูท้ิงงาน เวน้แต ่เทศบาลตาํบลบา้นดอน จะพิจารณาเห็นว่าผูยื้น



ขอ้เสนอรายนนั มิใชเ่ป็นผูริ้เรมิใหมี้การกระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ

เทศบาลตาํบลบา้นดอน 

                          ๔.๘     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพมิ และภาษีอืนๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใชจ้า่ยทงัปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที

กาํหนด 

                                   (๔)    ผูยื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใดดงัตอ่ไปนี จาํนวน ๒๗๖,๔๕๐.๐๐ บาท  (สอง

แสนเจ็ดหมืนหกพนัสีรอ้ยหา้สิบบาทถว้น) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที์ธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัทีทีใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นนัชาํระตอ่เจา้หนา้ทีในวนัทียืนขอ้เสนอ หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ 

                          ๕.๒     หนงัสือคาํประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบที

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคาํประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยที์ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชือบรษิทัเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคาํ

ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

                          กรณีทีผูยื้นขอ้เสนอนาํเช็คหรือดราฟทท์ีธนาคารสงัจา่ยหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือหนงัสือคาํ

ประกนัของบรษิัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งส่งตน้ฉบบั

เอกสารดงักล่าวมาใหเ้ทศบาลตาํบลบา้นดอนตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัที  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวา่ง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีทีผูยื้นขอ้เสนอทียืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสือคาํประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบชืุอผูย้ืนขอ้เสนอในหนงัสือคาํประกนั



อิเล็กทรอนิกสฯ์ ดงันี 

                          (๑) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ใหร้ะบชืุอกิจกรรมรว่มคา้ดงักล่าว เป็น

ผูยื้นขอ้เสนอ 

                          (๒) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ใหร้ะบุชือผูเ้ขา้รว่มคา้รายทีสญัญา

รว่มคา้กาํหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ยืนขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูยื้นขอ้เสนอ 

                          ทงันี "กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียน

เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี เทศบาลตาํบลบา้นดอนจะคืนใหผู้ยื้นขอ้เสนอหรือผูค้าํ

ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดพิ้จารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการ

ประกวดราคาเรียบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ยื้นขอ้เสนอรายทีคดัเลือกไวซ้งึเสนอราคาตาํสดุหรือไดค้ะแนนรวมสงูสดุไม่

เกิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เมือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือผูยื้นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบีย 

                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี เทศบาลตาํบลบา้น

ดอนจะพิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืนขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืนขอ้เสนอ เทศบาลตาํบลบา้นดอน จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูย้ืนขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืน

ขอ้เสนอไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืนขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืนขอ้เสนอรายนนั เวน้แตผู่ยื้นขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะจา้งไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงือนไขทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ใน

ส่วนทีมิใชส่าระสาํคญัและความแตกตา่งนนั ไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน หรือ

เป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูยื้นขอ้เสนอรายนนั 

                          ๖.๔     เทศบาลตาํบลบา้นดอนสงวนสิทธิไมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืนขอ้เสนอโดยไมมี่การผ่อน

ผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผูย้ืนขอ้เสนอรายนนัในบญัชีรายชือผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายชือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ทางระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ของเทศบาลตาํบลบา้นดอน 



                                   (๒)    ไมก่รอกชือผูย้ืนขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูยื้นขอ้เสนอรายอืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือเทศบาลตาํบลบา้นดอน มีสิทธิใหผู้ยื้นขอ้เสนอชีแจงขอ้เท็จจรงิ

เพมิเตมิได ้เทศบาลตาํบลบา้นดอนมีสิทธิทีจะไมร่บัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรือไมท่าํสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าว

ไมเ่หมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 

                          ๖.๖     เทศบาลตาํบลบา้นดอนทรงไวซ้งึสิทธิทีจะไมร่บัราคาตาํสดุ หรอืราคาหนึงราคาใด หรือ

ราคาทีเสนอทงัหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสโ์ดยไมพ่ิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือ

ประโยชนข์องทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของเทศบาลตาํบลบา้นดอนเป็นเดด็ขาดผูย้ืนขอ้เสนอ

จะเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได ้รวมทงั เทศบาลตาํบลบา้นดอนจะพิจารณายกเลิกการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูยื้นขอ้เสนอเป็นผูท้ิงงาน ไมว่า่จะเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกหรือไม่ก็

ตาม หากมีเหตทีุเชือถือไดว้่ายืนขอ้เสนอกระทาํการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชชื้อบคุคล

ธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอรายทีเสนอราคาตาํสดุ เสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว้่าไมอ่าจ

ดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือเทศบาลตาํบลบา้นดอน จะใหผู้ยื้นขอ้เสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทาํใหเ้ชือไดว้า่ผูยื้นขอ้เสนอสามารถ

ดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคาํชีแจงไมเ่ป็นทีรบัฟังได ้เทศบาลตาํบล

บา้นดอน มีสิทธิทีจะไมร่บัขอ้เสนอหรือไม่รบัราคาของผูย้ืนขอ้เสนอรายนนั ทงันีผูยื้นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิ

เรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากเทศบาลตาํบลบา้นดอน 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา เทศบาลตาํบลบา้นดอน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูยื้นขอ้เสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีไดร้บัการ

คดัเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

หรือสมยอมกนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาํการทจุริตอืนใดในการ

เสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ 

๑.๓ หรือทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัเทศบาลตาํบลบา้นดอน ภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ และจะตอ้ง



วางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กับรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ใหเ้ทศบาล

ตาํบลบา้นดอนยึดถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใด ดงัตอ่ไปนี 

                          ๗.๑     เงนิสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที์ธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัทีทีใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นนั ชาํระตอ่เจา้หนา้ทีในวนัทาํสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ 

                          ๗.๓     หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคาํประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกาํหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือคาํประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยที์ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชือบรษิัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคาํประ

กนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          เทศบาลตาํบลบา้นดอนจะจา่ยคา่จา้งซงึไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม ตลอดจนภาษีอืน ๆ และ

คา่ใชจ้า่ยทงัปวงแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจา่ยเงินเป็น จาํนวน ๑ งวด ดงันี 

                          เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เมือผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิานทงัหมดใหแ้ลว้เสรจ็

เรียบรอ้ยตามสญัญา รวมทงัทาํสถานทีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสนี์ หรือขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกาํหนด ดงันี 

                          ๙.๑     กรณีทีผูร้บัจา้งนาํงานทีรบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อื้นทาํอีกทอดหนงึโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจาก

เทศบาลตาํบลบา้นดอน จะกาํหนดคา่ปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน

จา้งชว่งนนั 

                          ๙.๒     กรณีทีผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะกาํหนดคา่ปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึงไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งทีเกิดขนึภายในระยะเวลา 



ไมน่อ้ยกว่า     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้

การไดด้ีดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง 

 
 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยนืข้อเสนอและอืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จา้งสาํหรบังานจา้งครงันี ไดม้าจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน (เทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้่อเมือ เทศบาลตาํบลบา้นดอนไดร้บัอนมุตัเิงินคา่

ก่อสรา้งจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                          ๑๑.๒   เมือเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดค้ดัเลือกผูย้ืนขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลง

จา้ง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสงัหรือนาํสิงของมาเพืองานจา้งดงักล่าวเขา้มา

จากตา่งประเทศ และของนนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางทีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนได้

ตามทีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื้นขอ้เสนอซงึเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี 

                                   (๑)    แจง้การสงัหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ท่า ภายใน ๗ 

วนั นบัตงัแตว่นัทีผูร้บัจา้งสงัหรือซือของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของทีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิงของดงักล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิงของนนั โดยเรืออืนทีมิใชเ่รือ

ไทย ซงึจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน 

                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยื้นขอ้เสนอซงึเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดค้ดัเลือกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลง

จา้งเป็นหนงัสือภายในเวลาทีกาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ เทศบาลตาํบลบา้นดอนจะริบหลกัประกันการยืนขอ้เสนอ 

หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือคาํประกนั การยืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหาย

อืน (ถา้มี) รวมทงัจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๑.๔   เทศบาลตาํบลบา้นดอนสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเตมิเงือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบ

สญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสุด (ถา้มี) 



                          ๑๑.๕   ในกรณีทีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสนี์ มีความขดัหรือแยง้กนัผู้

ยืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามคาํวินิจฉัยของเทศบาลตาํบลบา้นดอน คาํวินิจฉัยดงักลา่วใหถื้อเป็นทีสดุ และผูยื้น

ขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิมเตมิ 

                          ๑๑.๖   เทศบาลตาํบลบา้นดอน อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนีได ้โดยทีผูยื้น

ขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากเทศบาลตาํบลบา้นดอนไมไ่ด ้

                                   (๑)    เทศบาลตาํบลบา้นดอนไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินทีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดร้บัจดัสรร

แตไ่มเ่พียงพอทีจะทาํการจดัจา้งครงันีตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูยื้นขอ้เสนอทีชนะการจดัจา้งหรือทีไดร้บัการคดัเลือกมี

ผลประโยชนร์่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครงันีตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เทศบาลตาํบลบา้น

ดอน หรือกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงซึงออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรบัราคาค่างานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีที คา่

งานก่อสรา้งลดลงหรือเพิมขึน โดยวิธีการตอ่ไปนี 

                          ตามเงือนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณทีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติ

คณะรฐัมนตรีเมือวนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาชว่ยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตาม

หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีทีระดบัทีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามทีกาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายในระยะเวลาทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไดร้ะบใุน

ขอ้ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมือเทศบาลตาํบลบา้นดอนไดค้ดัเลือกผูยื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้ง

ก่อสรา้งตามประกาศนีแลว้ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบตังิานกอ่สรา้งดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี

และใชผู้มี้วฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการ

ได ้ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะตอ้งมีจาํนวนช่างอย่างนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง 

ดงัตอ่ไปนี 

                          ๑๓.๑    วิศวกรรมโยธา 



                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑที์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          เทศบาลตาํบลบา้นดอน สามารถนาํผลการปฏิบตังิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูยื้นขอ้เสนอที

ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพือนาํมาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ 

                          ทงันี หากผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑท์ีกาํหนดจะถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือ

ทาํสญัญากบัเทศบาลตาํบลบา้นดอน ไวช้วัคราว 

 
 
  

เทศบาลตาํบลบา้นดอน 

 

 
 ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 
 

 


