
 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-

bidding) 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

การจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายนารอง 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลซําสูง 

ลงวันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 

                  เทศบาลตําบลซาํสงู ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "เทศบาลตําบลซาํสงู" มคีวาม

ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.สายนา

รอง ณ ถนนสายนารอง บานออคํา หมูที่ ๔ ตําบลกระนวน อาํเภอซาํสงู จงัหวัด

ขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด

ดังตอไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                                       (๑)   หลกัประกันสัญญา 

                                ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกนั 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอยีดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม 

BOQ (Bill of Quantities) 
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                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอ

หรือทําสญัญากบัหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน

และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิง้งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิง้งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่

คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดุภาครฐักาํหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางงานที่

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น

ที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก เทศบาลตําบลซําสูง ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ

ไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิและ

ความคุมกันเชนวาน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน

กับงานทีป่ระกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม

แสนสีห่มื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลซําสูงเช่ือถือ 

                                   ผูย่ืนขอเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรวม

คา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

                                   (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ

ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
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                                   (๒) กรณีทีก่ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทกุรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย

หน่ึงเปนผูรบัผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากบัหนวยงานของรัฐ และแสดง

หลักฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กจิการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวม

คาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 

                                   ทั้งน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม" 

หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพฒันาธุรกจิการคา 

กระทรวงพาณิชย 

                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอซึง่ไดรบัคัดเลอืกเปนคูสัญญาตอง

ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐั ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กาํหนด 

                          ๒.๑๓     ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชี

รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                               ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและ

จายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกนิสามหมื่น

บาทคูสญัญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                    ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด 

ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผู

มีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให

ย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือ

กรรมการผูจดัการ ผูมอีาํนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถาม)ี พรอม

ทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
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                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือ

คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนา

ขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนของผู

เปนหุนสวน หรอืสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มไิดถือสัญชาติไทย พรอม

ทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันใน

ฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามทีร่ะบุไว

ใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบั

การเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจางภาครฐัดวยอเิลก็ทรอนิกส ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟล

เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผู

ย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่น

กระทาํการแทนใหแนบหนังสอืมอบอาํนาจซึง่ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมี

หลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผูรับมอบ

อํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

                                      (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    บญัชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน

และราคา ซึง่จะตองแสดงรายการวัสดุอปุกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ 

รวมทั้งกําไรไวดวย 

                                      (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบั

การเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ 

(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตาม

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืน 

 



-๕- 

 

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให

ถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๔.๒     ผูย่ืนขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคา

ในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ พรอมจดัทาํใบแจงปรมิาณงานและราคา ใบบญัชี

รายการกอสรางใหครบถวน 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอ

ราคาไดเพียงครัง้เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือ

ราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่

เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให

ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีอากร

อื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาทีเ่สนอจะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอย

กวา  ๑๒๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตอง

รบัผดิชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจางหรอืจากวันที่

ไดรับหนังสือแจงจาก เทศบาลตําบลซาํสงู ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา 

แบบรปู และรายการละเอยีด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจาง

อิเลก็ทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวด

ราคาจางอเิลก็ทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว 

จะไมรบัเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 



-๖- 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอ

ราคาในรปูแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) 

โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน

ของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมูล (Upload) 

เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลซําสงู ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผู

ย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖(๑) หรือไม 

หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใด

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เช่ือวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ

เทศบาลตําบลซําสูง จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต เทศบาลตําบลซําสูง จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน มิใชเปนผูริเริ่มใหมี

การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของเทศบาล

ตําบลซําสูง 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสู

กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่าํหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว

ไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจใน

ระบบและวิธกีารเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง

ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี เทศบาลตําบลซาํสงูจะพจิารณาตัดสนิโดยใชหลกัเกณฑ ราคา 

 

 

 



-๗- 

                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพจิารณาผูชนะการย่ืน

ขอเสนอ เทศบาลตําบลซาํสงู จะพจิารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 

๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืน

ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืน

ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ

ที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่เทศบาลตําบลซํา

สูงกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสาํคัญและความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอน

ปรนการตัดสทิธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 

                          ๕.๔     เทศบาลตําบลซําสูงสงวนสทิธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของ

ผูย่ืนขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือ

ผูรบัเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลตําบลซําสูง 

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่

กําหนดในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสที่เปนสาระสาํคัญ หรือมผีลทําใหเกิด

ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือใน

การทําสัญญา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสหรือ

เทศบาลตําบลซําสูง มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเทจ็จริงเพิ่มเติมได เทศบาลตําบล

ซําสูงมีสทิธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรอืไมทําสญัญา หากขอเท็จจรงิดังกลาว

ไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     เทศบาลตําบลซําสูงทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคา

ตํ่าสดุ หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมดกไ็ด และอาจพจิารณาเลอืก

จางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งน้ี 

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบล

ซําสูงเปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมทั้ง เทศบาลตําบลซาํสงูจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสและ 

 



-๘- 

ลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือก

หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายทีเ่สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคา

ตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสได 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลตําบลซํา

สูง จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเช่ือไดวาผูย่ืนขอเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใหเสรจ็สมบรูณ หากคํา

ช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได เทศบาลตําบลซาํสงู มีสทิธิที่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรบัราคา

ของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมสีิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสยีหายใดๆ จากเทศบาลตําบลซาํสงู 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญา เทศบาลตําบลซําสูง อาจ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขา

ลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลอืกมผีลประโยชน

รวมกัน หรือมสีวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือ

สอวากระทาํการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญา

จางตามแบบสญัญา ดังระบใุนขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับเทศบาลตําบล

ซําสูง ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ให

เทศบาลตําบลซําสูงยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลกัประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                          ๖.๑     เงนิสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือด

ราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรอืกอนวัน

น้ันไมเกิน ๓ วันทาํการ 

                          ๖.๓     หนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตาม

ตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสือ

คํ้าประกันอเิล็กทรอนิกสตามวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ

ธุรกจิคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุน

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า

ประกนัของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒) 

 



-๙- 

                          ๖.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัด

จากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตาม

สัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          เทศบาลตําบลซาํสงูจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละ

รายการที่ไดทาํสาํเรจ็จรงิตามราคาตอหนวย ทีก่าํหนดไวในใบแจงปรมิาณงานและ

ราคา นอกจากในกรณีตอไปน้ี 

                          (๑)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิในสวนที่เกินกวารอยละ 

๑๒๕ (หน่ึงรอยย่ีสบิหา) แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปรมิาณงานที่

กาํหนดไวในสญัญาหรอืใบแจงปรมิาณงานและราคา จะจายใหในอตัรารอยละ ๙๐ 

(เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสญัญา 

                          (๒)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิในสวนที่เกินกวารอยละ 

๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปรมิาณงานทีก่าํหนดไวในสญัญาหรอืใบแจงปรมิาณงาน

และราคา จะจายใหในอตัรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตาม

สัญญา 

                          (๓)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงินอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ด

สิบหา) ของปรมิาณงานทีก่าํหนด ไวในสญัญาหรอืใบแจงปรมิาณงานและราคา จะ

จายใหตามราคาตอหนวยในสญัญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา overhead และ 

mobilization สาํหรบังานรายการน้ัน ในอตัรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตาง

ระหวางปรมิาณงานทัง้หมดของงานรายการน้ันตามสญัญาโดยประมาณ กบัปรมิาณ

งานที่ทําเสร็จจรงิคูณดวยราคาตอหนวยตามสญัญา ทั้งน้ี การจายเงินเพิ่มชดชเยเปน

คา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด

สดุทายของการจายเงนิคางานตามสญัญา 

                          (๔)    เทศบาลตําบลซําสงูจะจายเงินที่เพิ่มข้ึนตาม (๑) และ 

(๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสดุทายของการจายเงนิ หรอืกอนงวดสดุทายของการ

จายเงิน ตามที่เทศบาลตําบลซําสูงจะพจิารณาตามที่เห็นสมควร เวนแตกรณีที่

เทศบาลตําบลซําสูงพจิารณาเห็นวาปริมาณงานทีท่ําเสรจ็จรงิดังกลาว มิไดมีสวน

เกี่ยวของกบังานอื่นทีเ่หลือ อีกทั้งงานที่เหลอือยูก็มิไดมผีลกระทบตอการจายเงินคา

งานที่แลวเสรจ็จริงในงวดดังกลาว ทั้งน้ี เทศบาลตําบลซําสูง อาจจายเงินที่เพิ่มข้ึน

ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดน้ันๆ และการพิจารณาวางานใดอยูใน

หลกัเกณฑดงักลาวหรอืไมเปนดุลพนิจิโดยเด็ดขาดของเทศบาลตําบลซาํสงู 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรบัตามสญัญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

                          ๘.๑     กรณีทีผู่รบัจางนํางานทีร่ับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีก

ทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลซําสูง จะกําหนดคาปรบัสําหรบัการ

ฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีทีผู่รบัจางปฏิบัติผิดสญัญาจางกอสราง 

นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกาํหนดคาปรบัเปนรายวันเปนจาํนวนเงนิตายตัวในอตัรา

รอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตาม

แบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรบัประกัน

ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับ

ถัดจากวันทีเ่ทศบาลตําบลซาํสงูไดรบัมอบงาน โดยตองรบีจดัการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดดีงัเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                   ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดตอเมือ่ เทศบาล

ตําบลซําสูงไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลตําบลซําสงูไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใด

ใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแลว ถาผู

รับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ

ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ

รับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึง่

เปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรบัจางสัง่หรือซื้อของจาก

ตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (๒)    จดัการใหสิง่ของดังกลาวบรรทกุโดยเรอืไทย 

หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกบัเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออืน่ที่มิใชเรือไทย ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจาง

จะตองรบัผดิตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

                          ๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึง่เทศบาลตําบลซําสูงไดคัดเลอืกแลว ไม

ไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาทีก่ําหนดดังระบุไวในขอ 

๗ เทศบาลตําบลซําสงูจะริบหลกัประกันการย่ืนขอเสนอ หรอืเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   เทศบาลตําบลซําสงูสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติม

เงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสญัญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอยัการสงูสดุ (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีทีเ่อกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ

เทศบาลตําบลซําสูง คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสทิธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   เทศบาลตําบลซาํสงู อาจประกาศยกเลกิการจดัจางใน

กรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลซํา

สงูไมได 

                                   (๑)    เทศบาลตําบลซําสูงไมไดรับการจัดสรรเงินทีจ่ะ

ใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอทีจ่ะทําการจดัจางครัง้น้ีตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะ

การจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกบัผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกบัผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดใน

การเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิด

ความเสยีหายแกเทศบาลตําบลซาํสงูหรอืกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) 

ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจดัซือ้จดัจาง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั 

                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรบัราคาดังระบใุน

ขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 

                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบ

ปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณา

ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 

นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

 

 



-๑๒- 

                          สูตรการปรับราคา (สตูรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับทีก่ําหนดไว

ในวันแลวเสรจ็ตามทีก่าํหนดไวในสญัญา หรอืภายในระยะเวลาทีเ่ทศบาลตําบลซาํสงู

ไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการทีไ่ดระบใุนขอ ๑.๕ 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง 

                          เมื่อเทศบาลตําบลซําสงูไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปน

ผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาใน

การปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ 

มาตรฐานฝมอืชางหรอืผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมอืชางจาก สถาบนัการศึกษาที่

หนวยงานรัฐรับรองหรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารบัราชการได ในอตัราไมต่าํกวารอย

ละ ๓๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมจีาํนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา

ชาง ดังตอไปน้ี 

                          ๑๒.๑    ชางกอสราง/ชางโยธา 

                 ๑๓.    การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครดั 

                 ๑๔..    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ 

                          เทศบาลตําบลซาํสงู สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสรจ็

ตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑที่

กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสญัญากบัเทศบาลตําบลซําสูง ไวช่ัวคราว 

  

เทศบาลตําบลซําสูง 

 ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลซําสูง 

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายนารอง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

                 เทศบาลตําบลซําสูง มคีวามประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

โครงการกอสรางถนน คสล.สายนารอง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงิน

ทั้งสิ้น ๖๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                 ๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบคุคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรอืทําสญัญา

กับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราวเน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงักําหนด

ตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานและไดแจง

เวียนช่ือใหเปนผูทิง้งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจดัการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาย่ืน

ขอเสนอใหแกเทศบาลตําบลซําสงู ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึน

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสัง่ใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกัน

เชนวาน้ัน 

 

 

 



-๒- 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสีห่มื่น

บาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกบัหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน

เอกชนที่เทศบาลตําบลซําสงูเช่ือถือ 

                     ผูย่ืนขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมี

คุณสมบัติดังน้ี 

                     (๑) กรณีที่กจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กจิการ

รวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 

และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กจิการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน

กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง

เปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาทีเ่ขาประกวดราคาได 

                     (๒) กรณีที่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติ

บุคคลแตละนิติบุคคลทีเ่ขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไขที่

กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีทีก่จิการรวมคาไดมขีอตกลง

ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลกัษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปน

ผูรบัผิดชอบหลกัในการเขาเสนอราคากบัหนวยงานของรชั และแสดงหลกัฐาน

ดังกลาวมาพรอมการย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกส กิจการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอได 

                     ทั้งน้ี "กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบคุคลใหม" หมายความ

วา กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

                 ๑๑. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลอืกเปนคูสญัญาตองลงทะเบียนใน

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                 ๑๓. ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                 ๑๔. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลอืกเปนคูสญัญาตองรับและจายเงิน

ผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาท

คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

 

 

 

 



-๓- 
   

                ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส โดยดาวน

โหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันที่

ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอยีดไดทีเ่ว็บไซต www.sumsung.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๑๙๐๙๗ 

ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับรายละเอียดและ

ขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตําบลซาํสงู ผานทาง

อเีมล 5402106@dla.go.th หรอืชองทางตามทีก่รมบญัชีกลางกาํหนดภายใน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตําบลซําสูงจะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาว

ผานทางเว็บไซต www.sumsung.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กมุภาพนัธ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

  

     
 

  

(นางณีรนุช คามวัลย) 

หัวหนาเจาหนาที ่

  
 

 หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา 

(เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ขอรับเอกสาร

จนถึงวันเสนอราคา 

 


