
 

 

ประกาศ เทศบาลตําบลนาหนาด 
เรื่อง ประกวดราคาจ�างก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านขอนกอง หมู�ท่ี 1  
ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 

---------------------- 
           เทศบาลตําบลนาหนาดมีความประสงค�จะ ประกวดราคาจ�างก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านขอนกอง 
หมู�ท่ี 1 ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว�าง 5.0 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 632.0 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า  3,160.0 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนาหนาดกําหนด  พร�อมป5าย
โครงการ  1 ป5าย  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ราคากลางของงานก�อสร�างในการประกวดราคาด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�     ครั้งนี้เป8นเงินท้ังสิ้น       ๑,๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท   
(หนึ่งล�านห�าแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ�วน) 

          ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
                   ๑. เป8นนิติบุคคล ผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว ซ่ึงมี
ผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม�น�อยกว�า ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม�เป8นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว 
                   ๓. ไม�เป8นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�
ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
                   ๔. ไม�เป8นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�เทศบาล
ตําบลนาหนาด ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป8นผู�กระทําการอันเป8นการ
ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป8นธรรมในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป8นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป8นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป8นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส�(e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                   ๘. คู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสาม
หม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป8นเงินสดก็ได� 
          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารจัดซ้ือจัดจ�างอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา ๑๓.0๐ น. ถึง 13.30 น.   
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เอกสาร ประกวดราคาจ�าง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี E ๐๑/๒๕๖๐ 
ประกวดราคาจ�างก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านขอนกอง หมู"ท่ี ๑ ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ตามประกาศ เทศบาลตําบลนาหนาด 

ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
...................................................... 

                 เทศบาลตําบลนาหนาด ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "เทศบาลตําบลนาหนาด" มีความประสงค จะ ประกวดราคา
จ"างก�อสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ"านขอนกอง หมู�ท่ี ๑ ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาด
กว"าง 5.0 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 632.0 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น"อยกว�า  3,160.0 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลนาหนาดกําหนด  พร"อมป8ายโครงการ  1 ป8าย ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ บ"านขอน
กอง หมู�ท่ี ๑ ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กําหนดราคากลาง ในการก�อสร"างครั้งนี้ เป<นจํานวน
เงิน  1,574,000.00บาท ( หนึ่งล"านห"าแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ"วน) โดยมีข"อแนะนําและข"อกําหนดดังต�อไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร ประกวดราคาจ�าง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข"อเสนอการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         ๑.๓ แบบใบแจ"งปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         ๑.๕ แบบสัญญาจ"าง 
                         ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา                  

                        ๑.๗ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน ร�วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป<นธรรม 
                         ๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
                         ๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร"างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร"างเป<นการเปYดเผยเพ่ือให"ผู"ประสงค จะเสนอราคาได"รู"ข"อมูลได"เท�าเทียม
กันและเพ่ือให"ประชาชนเข"าตรวจดูได") 
                           

 

-2-/1.10 เอกสาร....



 

                                                                    -2- 
                         ๑.๑0 เอกสารแนบอ่ืนๆ 
                         แบบ ปร.5 
                         แบบ ปร.4 
 
๒. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องเป<นผู"มีอาชีพรับจ"างงานท่ีประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  
                 ๒.๒ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องไม�เป<นผู"ท่ีถูกระบุชื่อไว"ในบัญชีรายชื่อผู"ท้ิงงานของทางราชการและได"
แจ"งเวียนชื่อแล"ว หรือไม�เป<นผู"ท่ีได"รับผลของการสั่งให"นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป<นผู"ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องไม�เป<นผู"มีผลประโยชน ร�วมกันกับผู"ประสงค จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต"องไม�เป<นผู"มีผลประโยชน ร�วมกันกับผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจ"าง ด"วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไม�เป<นผู"กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป<นธรรม ตามข"อ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องไม�เป<นผู"ได"รับเอกสิทธิ์หรือความคุ"มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาล
ไทย เว"นแต�รัฐบาลของผู"ประสงค จะเสนอราคาได"มีคําสั่งให"สละสิทธิ์และความคุ"มกันเช�นว�านั้น 
                 ๒.๕ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องเป<นนิติบุคคลและมีผลงานก�อสร"าง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี ประกวด
ราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไม�น"อยกว�า ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท และเป<นผลงานท่ีเป<นคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด"วยระเบียบบริหารราชการส�วนท"องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน
เอกชนท่ีเทศบาลตําบลนาหนาดเชื่อถือ 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข"าเป<นคู�สัญญาต"องไม�อยู�ในฐานะเป<นผู"ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต"องครบถ"วนในสาระสําคัญ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข"าเป<นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได"ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ"างด"วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต"องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาล
ตําบลนาหนาดบัญชีกลางท่ีเว็บไซต ศูนย ข"อมูลจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ 
                 ๒.๘ คู�สัญญาต"องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว"นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสาม
หม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป<นเงินสดก็ได" 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป<น ๒ ส�วน คือ 
               ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างน"อยต"องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู"ประสงค จะเสนอราคาเป<นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห"างหุ"นส�วนสามัญหรือห"างหุ"นส�วนจํากัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ"นส�วนผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม  พร"อมรับรองสําเนาถูกต"อง 
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                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู"ถือหุ"นรายใหญ� พร"อมรับรอง
สําเนาถูกต"อง 
                         (๒) ในกรณีผู"ประสงค จะเสนอราคาเป<นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให"ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู"นั้น สําเนาข"อตกลงท่ีแสดงถึงการเข"าเป<นหุ"นส�วน (ถ"ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู"เป<นหุ"นส�วน พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง 
                         (๓) ในกรณีผู"ประสงค จะเสนอราคาเป<นผู"ประสงค จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเป<นผู"ร�วมค"า ให"
ยื่นสําเนาสัญญาของการเข"าร�วมค"า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู"ร�วมค"า และในกรณีท่ีผู"เข"าร�วมค"าฝkายใดเป<น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให"ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู"ร�วมค"าฝkายใดเป<นนิติบุคคลให"ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว"ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบภาษีมูลค�าเพ่ิม สําเนาบัตรประชาชน ฯลฯ พร"อมรับรอง
สําเนาถูกต"อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได"ยื่นตามแบบในข"อ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ ส�วนท่ี ๒ อย�างน"อยต"องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                         (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยต"องลงนาม พร"อม
ประทับตรา(ถ"ามี) 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปYดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีท่ีผู"ประสงค จะเสนอราคามอบ
อํานาจให"บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข"อ ๕ 
                         (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร"าง พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง  
                         (๕) บัญชีรายการก�อสร"าง 
                         (๖) แบบใบยื่นข"อเสนอการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         (๖) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได"ยื่นตามแบบในข"อ ๑.๙ (๒) 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องยื่นข"อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว"ในเอกสารประกวดราคาจ"าง ด"วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้ โดยไม�มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต"องกรอกข"อความให"ถูกต"องครบถ"วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู"ประสงค จะเสนอราคาให"ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู"ประสงค จะเสนอราคาจะต"องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก�อสร"างให"ครบถ"วน 
                 ๔.๓ ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องกําหนดยืนราคาไม�น"อยกว�า ๙๐ วัน นับแต�วันยืนยันราคาสุดท"าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"มีสิทธิเสนอราคาจะต"องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว"และจะถอน
การเสนอราคามิได" 
                 ๔.๔ ผู"ประสงค จะเสนอราคาจะต"องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ"างให"แล"วเสร็จไม�
เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ"าง หรือวันท่ีได"รับหนังสือแจ"งจากเทศบาลตําบลนาหนาดให"เริ่มทํางาน 
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                 ๔.๕ ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ"าง ด"วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผู"ประสงค จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให"ถ่ีถ"วนและเข"าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลง
ยื่นข"อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ"าง ด"วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                 ๔.๖ ผู"ประสงค จะเสนอราคาจะต"องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จ�าหน"า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ"างก�อสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ"านขอนกอง หมู�ท่ี ๑ ตําบลนา
หนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยระบุไว"ท่ีหน"าซองว�า "เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E ๐๑/๒๕๖๐" ยื่นต�อ
คณะกรรมการ  ประกวดราคา ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ศูนย รวม
ข"อมูลข�าวสารจัดซ้ือจัดจ"างอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
                      เม่ือพ"นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แล"วจะไม�รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู"ประสงค จะเสนอราคาแต�ละ
รายว�าเป<นผู"ประสงค จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน ร�วมกันกับผู"ประสงค จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป<นผู"มีผลประโยชน 
ร�วมกันระหว�างผู"ประสงค จะเสนอราคากับผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามข"อ ๑.๘ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม� พร"อมท้ังตรวจสอบข"อเสนอตาม ข"อ ๓.๒ และแจ"งผู"
ประสงค จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานว�า ผู"ประสงค จะเสนอราคารับทราบแล"ว 
                      หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ว�า มีผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเป<นธรรม ตามข"อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป<นผู"มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลนาหนาดจะพิจารณาลงโทษผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"มี
สิทธิเสนอราคาดังกล�าวเป<นผู"ท้ิงงาน 
                      ผู"ประสงค จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต"น เพราะเหตุเป<นผู"ประสงค จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน ร�วมกันกับผู"ประสงค จะเสนอราคารายอ่ืน หรอืเป<นผู"มีผลประโยชน ร�วมกันระหว�างผู"ประสงค จะเสนอ
ราคากับผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเป<น
ผู"ประสงค จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป<นธรรม หรือเป<นผู"ประสงค จะเสนอ
ราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด"านเทคนิคอาจอุทธรณ คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน"าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับ
แต�วันท่ีได"รับแจ"งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ ของหัวหน"าหน�วยงานท่ีจัดหาให"ถือเป<นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคา ว�า กระบวนการเสนอราคาจ"าง ด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบข"อขัดข"องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให"แล"วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว"คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให"ผู"แทนผู"มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก"ไขข"อขัดข"องแล"ว จะให"ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนท่ีค"างอยู�ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี
ยังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต"องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  
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เว"นแต�คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล"วเสร็จได"โดยง�าย หรือข"อขัดข"องไม�อาจ
แก"ไขได" ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานท่ี เพ่ือเริ่มต"นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ"งให"ผู"มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว�างการประกวด
ราคา ฯ เพ่ือให"การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน สูงสุดต�อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู"ประสงค จะเสนอราคาท่ีได"รับการคัดเลือกให"เป<นผู"มีสิทธิเสนอราคาจะต"องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว"ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ"างด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีได"ยื่นมาพร"อมกับซองข"อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะต"องเริ่มต"น
ท่ี ๑,๕๗๔,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต"องเป<นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ"ามี) รวมค�าใช"จ�ายท้ังปวงไว"
ด"วยแล"ว 
                      (๔) ผู"มีสิทธิเสนอราคาหรือผู"แทนจะต"องมาลงทะเบียนเพ่ือเข"าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผู"มีสิทธิเสนอราคาหรือผู"แทนท่ีมาลงทะเบียนแล"วต"อง LOGIN เข"าสู�ระบบ 
                      (๖) ผู"มีสิทธิเสนอราคาหรือผู"แทนท่ี LOGIN แล"ว จะต"องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส จะต"องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต"องเสนอ
ลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น"อยกว�าครั้งละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต"องเสนอลดราคาครั้งละไม�น"อยกว�า ๓,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท"ายท่ีเสนอลดแล"ว 
                      (๗) ห"ามผู"มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล"ว จะต"อง
ยืนยันราคาต�อผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะต"องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                      (๘) ผู"มีสิทธิเสนอราคาท่ีได"รับคัดเลือกให"เป<นผู"ชนะราคาต"องรับผิดชอบค�าใช"จ�ายในการให"บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และค�าใช"จ�ายในการเดินทางของผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้จะแจ"งให"
ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู"มีสิทธิเสนอราคาจะต"องมาเสนอราคา ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา ๑๓.00 ถึง 
เวลา 13.30 น.   ท้ังนี้ จะแจ"งนัดหมายตามแบบแจ"งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให"ทราบต�อไป 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู"ประสงค จะเสนอราคาต"องวางหลักประกันซองพร"อมกับการยื่นซองข"อเสนอด"านเทคนิค
จํานวน ๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดร"อยบาทถ"วน) 
                 โดยหลักประกันซองจะต"องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแต�วันยื่นซองข"อเสนอทางด"านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให"ใช"อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
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                ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให"แก�เทศบาลตําบลนาหนาด โดยเป<นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข"อเสนอทางด"าน
เทคนิค หรือก�อนหน"านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข"อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีได"รับอนุญาตให"ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได"แจ"งเวียนชื่อให"
ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล"ว โดยอนุโลมให"ใช"ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข"อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข"อนี้ เทศบาลตําบลนาหนาดจะคืนให"ผู"ประสงค จะเสนอราคาหรือผู"คํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได"พิจารณาในเบ้ืองต"นเรียบร"อยแล"ว เว"นแต�ผู"มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว"ซ่ึงเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะคืนให"ต�อเม่ือได"ทําสัญญาหรือข"อตกลง หรือเม่ือผู"มีสิทธิเสนอราคาได"พ"นจากข"อผูกพันแล"ว 
                 การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใด ๆ จะคืนให"โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้ เทศบาลตําบลนาหนาดจะพิจารณา
ตัดสินด"วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู"ประสงค จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต"องตามข"อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม�ถูกต"องหรือไม�ครบถ"วนตามข"อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม�ถูกต"องตาม
ข"อ ๔ แล"วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข"อเสนอของผู"ประสงค จะเสนอราคารายนั้น เว"นแต�เป<น
ข"อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน"อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป<นประโยชน ต�อเทศบาลตําบลนา
หนาดเท�านั้น 
                 ๖.๓ เทศบาลตําบลนาหนาดสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู"ประสงค จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                         (๑) ไม�ปรากฏชื่อผู"ประสงค จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู"รับเอกสารประกวดราคาจ"างด"วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาล
ตําบลนาหนาด 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเป<นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให"เกิดการได"เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู"ประสงค จะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลตําบลนาหนาด มีสิทธิให"ผู"เสนอราคาชี้แจง
ข"อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข"อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข"องกับผู"ประสงค จะเสนอราคาได" เทศบาลตําบลนาหนาดมีสิทธิท่ี
จะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต"อง 
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                 ๖.๕ เทศบาลตําบลนาหนาดทรงไว"ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได" และอาจพิจารณาเลือกจ"างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไม�พิจารณาจัดจ"างเลยก็ได"สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน ของทางราชการเป<นสําคัญ และให"ถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลนาหนาดเป<นเด็ดขาด ผู"ประสงค จะ
เสนอราคาหรือผู"มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร"องค�าเสียหายใดๆ มิได" รวมท้ังเทศบาลตําบลนาหนาดจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผู"มีสิทธิเสนอราคาเป<นผู"ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป<นผู"มีสิทธิ
เสนอราคาท่ีได"รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได"ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอ
เอกสารอันเป<นเท็จ หรือใช"ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป<นต"น 
                      ในกรณีท่ีผู"มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได"ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได" คณะกรรมการประกวดราคาหรือเทศบาลตําบลนาหนาดจะให"ผู"มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให"เชื่อได"ว�าผู"มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ให"เสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไม�เป<นท่ีรับฟvงได" เทศบาลตําบลนาหนาดมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู"มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข"อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ"าง ด"วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ว�าผู"
ประสงค จะเสนอราคาท่ีได"รับการคัดเลือกเป<นผู"มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน ร�วมกันกับผู"มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเป<นผู"มีผลประโยชน ร�วมกันระหว�างผู"มีสิทธิเสนอราคากับผู"ให"บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเป<นผู"มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป<นการขัดขวางการ
แข�งขันราคาอย�างเป<นธรรม ตามข"อ ๑.๘ เทศบาลตําบลนาหนาดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู"มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล�าว และเทศบาลตําบลนาหนาดจะพิจารณาลงโทษผู"มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป<นผู"ท้ิงงาน 
 
๗. การทําสัญญาจ�าง 
                 ผู"ชนะการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผู"รับจ"าง)จะต"องทําสัญญาจ"างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข"อ ๑.๕ กับเทศบาลตําบลนาหนาดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได"รับแจ"ง และจะต"องวางหลักประกัน
สัญญาเป<นจํานวนเงินเท�ากับร"อยละ๕ของราคาค�าจ"างท่ีประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได" ให"เทศบาล
ตําบลนาหนาดยึดถือไว"ในขณะทําสัญญา โดยใช"หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให"แก�เทศบาลตําบลนาหนาด โดยเป<นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน"านั้น
ไม�เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข"อ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีได"รับอนุญาตให"ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได"แจ"งชื่อเวียนให"
ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล"ว โดยอนุโลมให"ใช"ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข"อ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให"โดยไม�มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ"นจากข"อผูกพันตามสัญญาจ"างแล"ว 
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๘. ค"าจ�างและการจ"ายเงิน 
                 เทศบาลตําบลนาหนาดจะจ�ายเงินค�าจ"าง โดยแบ�งออกเป<น ๑งวด ดังนี้ 
                                     เทศบาลตําบลนาหนาดจะจ�ายเงินค�าจ"างในอัตราร"อยละ ๑๐๐ ของค�าจ"าง เม่ือผู"รับจ"าง
ได"ปฏิบัติงานท้ังหมดให"แล"วเสร็จเรียบร"อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร"างให"สะอาดเรียบร"อย 
 
๙. อัตราค"าปรับ 
                 ค�าปรับตามแบบสัญญาจ"างข"อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร"อยละ ๐.๒๕ ของค�าจ"างตามสัญญาต�อวัน 
 
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร"อง 
                 ผู"ชนะการประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงได"ทําข"อตกลงเป<นหนังสือ หรือทําสัญญา
จ"างตามแบบดังระบุในข"อ ๑.๕ แล"วแต�กรณี จะต"องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ"างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม�น"อยกว�า ๒ ปx ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลนาหนาดได"รับมอบงาน โดยผู"รับจ"างต"องรีบ
จัดการซ�อมแซมแก"ไขให"ใช"การได"ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได"รับแจ"งความชํารุดบกพร�อง 
 
๑๑.  ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑1.๑ เงินค�าจ"างสําหรับงานจ"างครั้งนี้ ได"มาจาก เงินสะสม ปxงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
                 การลงนามในสัญญาจะกระทําได"ต�อเม่ือเทศบาลตําบลนาหนาดได"รับอนุมัติเงินค�าก�อสร"างจาก เงิน
สะสม ปxงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล"วเท�านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจ"างก�อสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ"านขอนกอง หมู�ท่ี ๑ ตําบลนา
หนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในการประกวดราคาจ"างด"วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น ๑,๕๗๔,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล"านห"าแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ"วน)  
                 ๑1.๒ เม่ือเทศบาลตําบลนาหนาดได"คัดเลือกผู"มีสิทธิเสนอราคารายใดให"เป<นผู"รับจ"าง และได"ตกลงจ"าง
ตามการ ประกวดราคาจ"าง ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  แล"ว ถ"าผู"รับจ"างจะต"องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ"าง
ดังกล�าวเข"ามาจากต�างประเทศและของนั้นต"องนําเข"ามาโดยทางเรือในเส"นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถ
ให"บริการรับขนได"ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู"มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป<นผู"รับจ"างจะต"อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด"วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ"งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข"ามาจากต�างประเทศต�อเทศบาลตําบลนาหนาดเจ"าท�า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู"รับจ"างสั่งหรือซ้ือขายของจากต�างประเทศ เว"นแต�เป<นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว"นให"บรรทุกโดยเรืออ่ืนได" 
                         (๒) จัดการให"สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจาก
ต�างประเทศมายังประเทศไทย เว"นแต�จะได"รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลนาหนาดเจ"าท�า ให"บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต"องได"รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป<นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว"นให"บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
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