
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว  
เร่ือง   ประมลูจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4  อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
  

               ด้วยเทศบาลต าบลขนุแก้ว  มีความประสงค์จะประมลูจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4  ต าบลขนุแก้ว   อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   ขนาด
กว้างภายใน   0.50   เมตร   ลกึ  0.50 เมตร   ยาว  500   เมตร     พร้อมตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ     
ตามแบบเทศบาลต าบลขนุแก้ว   จนแล้วเสร็จพร้อมสง่มอบงาน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      

    ราคากลางของงานจ้างใน การประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้นี ้เป็นเงิน  1,901,105.00  บาท   
และหากปรากฏวา่การเสนอราคาคา่ก่อสร้างมีราคาท่ีแตกตา่ง หรือไมแ่ตกตา่งไปจากราคากลางท่ีได้ประกาศ
ไว้ใน ราคากลางดงั กลา่ว ไมมี่ผลผกูพนัให้ต้องปฏิบตัไิปตามราคากลางนัน้ (ผู้ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบใน
การถอดแบบและค านวณราคากลางเอง  จะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องคา่ก่อสร้างในภายหลงัไมไ่ด้)     

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี ้ 
                1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
                2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว   หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้ รับผลของการสัง่ให้ นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                 3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
และ /หรือต้อง ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั กบัผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์    ณ  วนัท่ีประกาศ
ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมเ่ป็นผู้กระท า อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา อยา่งเป็นธรรม
ตามข้อ  1.7  
                4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั  ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้
ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่  นัน้  
                5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลขนุแก้ว    
 

/  (2) 6.  ผู้ประสงค์... 
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 6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิคุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั กบังานท่ีประ 
มลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไมน้่อยกวา่ .......-......บาท   และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรง
กบัสว่นราชการ   หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ   หรือ
หนว่ยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วเช่ือถือ  
 7. ในการซือ้เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ผู้ประกอบการต้องน าหนงัสือรับ   
รองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม  (ถ้ามี)  หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  และหนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสต มป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนซือ้
เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน  
 8.  บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ     ราย 
จา่ย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  
 9.  บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง  ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
               10.  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร  เว้นแตก่ารรับจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน  
สามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
     11.  ให้เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการท่ีประกาศการประมลูจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นหนึง่ของประกาศการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้
                 ทัง้นี ้ ผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือก   หากมีก ารท าสญัญาซึง่มีมลูคา่ตัง้แต ่  2,000,000  บาท  
(สองล้าน บาท ) ขึน้ไป   กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ต้องจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจา่ยและย่ืนตอ่
กรมสรรพากรและป ฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ เร่ือง  
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจา่ยของโครงการท่ีบคุคลหรือนิตบิคุคล  เป็นคูส่ญัญา
กบัหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  และเทศบาลต าบลขนุแก้วสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมก่่อ นิติ
สมัพนัธ์กบับคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่ได้มีการระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือวา่เป็นคูส่ญัญาท่ีไมไ่ด้แสดงบญัชีรายรับ
รายจา่ย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  เว้นแตบ่คุคลหรือนิตบิคุคลนัน้จะ
ได้แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยตามประกาศดงักลา่วหรือได้มี การปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง  และมีการสัง่เพิก
ถอนรายช่ือจากบญัชีดงักลา่วแล้ว 

  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังค าชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ   ในวนัท่ี  1  เดือน   
กนัยายน  พ .ศ. 2558   โดยพร้อมกนั    ณ    ส านกังานเทศบาล ต าบลขนุแก้ว   เวลา   13.00  น.    หากผู้
ประสงค์จะประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไมไ่ปรับฟังค าชีแ้จงและดสูถานท่ี  จะถือวา่ผู้นัน้ได้รับ ทราบ
ค าชีแ้จงไปดสูถานท่ีแล้ว   จะยกมาเป็นข้ออ้างข้อโต้แย้งใด ๆ   ในภายหลงัไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

/ (3)  ก าหนดยื่น... 
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     ก าหนดย่ืนเอกสารประมูล ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ในวนัท่ี    3    เดือน  กนัยายน    
พ.ศ. 2558   ระหวา่งเวลา   09.00 – 10.00   น.      ณ    ศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอนครชัยศรี   และประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิได้รับการคดัเลือกให้เข้าเสนอ
ราคา   ในวนัท่ี   8   เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2558   เวลา    08.30   น.   เป็นต้นไป 

 ก าหนดอบรมวิธีการประมูล ซือ้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวนั ท่ี   9  เดือน กนัยายน  
พ.ศ. 2558      โดย    บริษัท  พนัธวณิช   จ ากดั      และจะด าเนินการประมลูใน วนัท่ี  11  เดือน กนัยายน  
พ.ศ. 2558     ณ    ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว     เวลา   14.30 น.– 15.00  น. 

 

                  ผู้สนใจตดิตอ่ขอซือ้เอกสารประมลู จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชดุละ    100.00   บาท 
(หนึง่ร้อยบาทถ้วน)   ได้ท่ี   ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว  (กองคลงัเทศบาลต าบลขนุแก้ว )    ระหวา่งวันท่ี   
17  เดือน  สิงหาคม  พ .ศ. 2558  ถึงวันท่ี   26  เดือน  สิงหาคม  พ .ศ. 2558   หรือสอบถามทางโทรศพัท์   
หมายเลข  034-990619  ตอ่  14  หรือ  17   ในวนัและเวลาราชการ 

  ประกาศ    ณ    วนัท่ี     17    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
               (ลงช่ือ) 

                 (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  e- 2/2558 
การจ้าง   ก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4   

อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม     
ตามประกาศเทศบาลต าบลขนุแก้ว   ลงวนัท่ี    17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 
     เทศบาลต าบลขนุแก้ว   ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่  “เทศบาลต าบล”    มีความประสงค์จะประมลูจ้าง 

เหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4  ต าบลขนุแก้ว   
อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   ขนาดกว้างภายใน   0.50   เมตร   ลกึ  0.50 เมตร   ยาว  500   เมตร     
พร้อมตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขนุแก้ว   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ครัง้นีเ้ป็น
จ านวนเงิน  1,901,105.00  บาท  (หนึง่ล้านเก้าแสนหนึง่พนัหนึง่ร้อยห้าบาทถ้วน)    
ณ  บริเวณริมถนนแคแถว  ซอย  2    หมูท่ี่  4  ต าบลขนุแก้ว  อ าเภอนครชยัศ รี  จงัหวดันครปฐม  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้

     1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
    1.2  แบบใบย่ืนข้อเสนอประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบญัชีรายการก่อสร้าง 

                          1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                          1.4  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
               1.5  แบบสญัญาจ้าง 

     1.6  แบบหนงัสือค า้ประกนั 
     (1)  หลกัประกนัซอง 
     (2)  หลกัประกนัสญัญา 

    1.7  บทนิยาม 
    (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
    (2)  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
    (3)  ประกาศกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การซือ้หรือการจ้าง 
          โดยการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    1.8  แบบบญัชีเอกสาร 
    (1)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี  1 
    (2)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี  2 

 
/ (2)  2. คุณสมบัต.ิ.. 
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     2.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
                            2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง เป็นผู้ มีอาชีพ รับจ้างงานท่ีประมลูจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
      2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว   หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้ นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งาน
ตามระเบียบของทางราชการ    
                             2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  วนัท่ี
ประกาศประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมตามข้อ  1.7    
                            2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั  ซึง่อาจปฏิเสธไม่
ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่  นัน้   
                            2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการจ้างของ
เทศบาลต าบลขนุแก้ว   
       2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิคุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั กบั
งานท่ีประ มลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไมน้่อยกวา่ .......- ......บาท   และเป็นผลงานท่ีเป็น
คูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ   หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วเช่ือถือ 
       2.7  ในการซือ้เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ผู้ประกอบการ ต้องน า
หนงัสือรับ   รองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท  ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี)  หรือใบทะเบียนพาณิชย์  
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  และหนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้
บคุคลอ่ืนซือ้เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนตน  
             2.8   บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชี
รายรับ    ราย จา่ย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  
             2.9   บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซึง่ได้ด าเนินการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง  ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
                            2.10  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร  เว้นแตก่ารรับจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มี
มลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้  
 

/ (3) 2.11  ให้เอกสาร... 
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                 2.11  ให้เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการท่ีประกาศการ
ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นหนึง่ของประกาศการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้
 

                 ทัง้นี ้ ผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือก   หากมีการท าสญัญาซึง่มีมลูคา่ตัง้แต ่  2,000,000  บาท  
(สองล้าน บาท ) ขึน้ไป  กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ต้องจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจา่ยและย่ืนตอ่
กรมสรรพากรและปฏิบตัิ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ เร่ือง  
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจา่ยของโครงการท่ีบคุคลหรือนิตบิคุคล  เป็นคูส่ญัญา
กบัหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ. 2554  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  และเทศบาลต าบลขนุแก้วสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมก่่อนิติ
สมัพนัธ์กบับคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่ได้มีการระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือวา่เป็นคูส่ญัญาท่ีไมไ่ด้แสดงบญัชีรายรับ
รายจา่ย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั  เว้นแตบ่คุคลหรือนิตบิคุคลนัน้จะ
ได้แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยตามประกาศดงักลา่วหรือได้มีการปรั บปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง  และมีการสัง่เพิก
ถอนรายช่ือจากบญัชีดงักลา่วแล้ว 

                  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น  2  สว่น  คือ 
                              3.1  ส่วนที่ 1  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้
                            (1)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล  
                                         (ก) ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล  บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                          (ข) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชน จ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะ  
เบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จั ดการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ และบญัชีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (2)  ในกรณี ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดา หรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิติ
บคุคล  ให้ย่ืนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี)  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (3)  ในกรณี ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอรา คาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า    
ให้ย่ืนส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดาท่ีมิใชส่ญัชาตไิทย  ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บคุคล  ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (1)                                
                                     (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ถ้ามี) 
 

/ (4) (5) ส าเนาใบ... 
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                                     (5)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ถ้ามี) 
                                     (6)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี 1 ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.8 (1)    

                        3.2  ส่วนที่ 2  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้
           (1)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    โดยต้องลง
นามพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 

         (2) หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคามอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนท าการแทน  ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับ
มอบอ านาจ  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องด้วย  
           (3) หลกัประกนัซอง  ตามข้อ 1.6 (1) 
             (4) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อม ทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  (ให้ใช้ใน
กรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตามข้อ  2.6 เทา่นัน้) 
                                  (5) บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึง่แสดงรายการวสัดแุละอปุกรณ์ 
คา่แรงอตัราภาษีตา่ง ๆ  รวมทัง้อตัราก าไรไว้ด้วย 
                                  (6)  แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                                  (7) บญัชีเอกสารสว่นท่ี 2  ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.8 (2)  ผู้ เสนอราคาจะต้อง
ลงช่ือและประทบัตราก ากบัเอกสารทกุแผน่ในเอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

   4.  การเสนอราคา 
             4.1 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องย่ืน ข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมลู

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี ้ โดยไม่
มีเง่ือนไขใด ๆ  ทัง้สิน้  และจะต้องกรอกข้อความให้ถู กต้องครบถ้วน รวมทัง้ลงลายมือช่ือของผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชดัเจน  โดยไมมี่การขดู  ลบหรือแก้ไข หากมีการ ขดู ลบ ตก เตมิ แก้ไข  เปล่ียนแปลง   จะต้อง
ลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา(ถ้ามี)  ก ากบัไว้ด้วยทกุแหง่ 
       4.2 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคา จะต้องกรอกปริมา ณวสัด ุ  ในบญัชีรายการก่อสร้าง ให้
ครบถ้วน       

      4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่   120   วนั   นบัแต่ 
วนัยืนยนัราคาสดุท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                   4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสญัญาท่ีจะจ้างให้
แล้วเสร็จไมเ่กิน    90   วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง   หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเทศบาล
ต าบลขนุแก้ว   ให้เร่ิมท างาน 

/ (5)  4.5  ผู้ เสนอรา... 
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                    4.5  ก่อนย่ืนซองประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมลูจ้างทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลง
ย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     4.6 ผู้ประสงคจ์ะ เสนอราคาจะต้องย่ืน เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จา่
หน้าซองถึง ประธานกรรมการด าเนินการประมลูตามโครงการ  โดยระบหุน้าซองวา่ “เอกสารประมลูจ้าง ตาม
เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี    e- 2/2558  “    ย่ืนตอ่คณะกรรมการด าเนินการประมลู
ตามโครงการ   ในวนัท่ี   3   กันยายน   2558   ระหวา่งเวลา   09.00  น.  ถึง  10.00  น.     ณ    ศนูย์รวม
ขา่วการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน อ าเภอนครชยัศรี     

     เม่ือพ้นเวลาย่ืนเอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไมรั่บเอกสารเพิ่มเตมิโดย 
เดด็ขาด 

      คณะกรรมการ ด าเนินการ ประมลูจะด าเนินการตรวจสอบคณุสม บตัขิองผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาแตล่ะรายวา่เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือ
เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการต ลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 
1.7 (1)  ณ วนัประกาศประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่ พร้อมทัง้ตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2   
และแจ้งผู้ประสงค์จะ เสนอราคา แตล่ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือวธีิอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการประมลูก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่   มีผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา หรือมีผู้ มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการ อนัเป็นการขดัขวางก าร
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมต าม1.7 (2) คณะกรรมการ ด าเนินการประมลู    จะตดัรายช่ือผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคา รายนัน้ออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา   และเทศบาล ต าบลขนุแก้ว   จะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน   
        ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาท่ี ไมผ่า่นการคดัเลือกเบือ้งต้น   เพราะเหตเุป็นผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้
ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประมลูจ้างด้วยอิเล็กท รอนิกส์   
หรือเป็นผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม    อาจ
อทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั   ภายใน  3   วนั   นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการประมลู   การวินิจฉยัอทุธรณ์ของผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ถือเป็นท่ีสดุ 
        หากปรากฏตอ่คณะ กรรมการด าเนินการประมลูวา่  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัข้อง  จนไมอ่าจด าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้
คณะกรรมการด าเนินการประมลูจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา      โดยมิให้ผู้แทนผู้ มีสิทธิเสนอราคาพบปะ 
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หรือตดิตอ่ส่ือสารกบับคุคลอ่ืน   และเม่ือแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว  จะให้ด าเนินการะบวนการเสนอราคาตอ่ไปจาก
ขัน้ตอนท่ีค้างอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา  แตต้่อง
สิน้สดุการะบวนการเสน อราคาภายในวนัเดียวกนั  เว้นแตค่ณะกรรมการด าเนินการประมลูเห็นวา่
กระบวนการเสนอราคาจะไมแ่ล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขดัข้องไมอ่าจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการประมลูจะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวนั  เวลาและสถานท่ี  เพ่ือเร่ิมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหมโ่ดยจะแจ้งให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคาทกุรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนัน้ทราบ 
        คณะกรรมการ ด าเนินการ ประมลูสงวน สิทธิในการตดัสิน ใจด าเนินการใด ๆ   ระหวา่งการ
ประกวดราคาฯ   เพ่ือให้การประมลูฯ   เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางราชการ 

      4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดงันี ้
                                     (1)  ผู้ เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วนั เวลา สถานท่ี ท่ีทาง เทศบาลต าบลขนุแก้วก าหนดอนัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั  โดยผู้ เสนอราคาจะได้รับ
เลขประจ าตวั (User ID)  และรหสัผา่น  (Password)  เม่ือผู้ เสนอราคาผา่นคณุสมบตัิ   เง่ือนไข  และข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2)  ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยระ  
บบอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีได้ย่ืนมาพร้อมกบัซองข้อเสนอทางเทคนิค  

                (3)  ราคาเร่ิมต้นของการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นท่ี     
1,901,105.00  บาท (หนึง่ล้านเก้าแสนหนึง่พนัหนึง่ร้อยห้าบาทถ้วน)  

              (4)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม 
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                 (5)  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN   เข้าสูร่ะบบ 

 (6)  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG  IN    แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาท่ี  
เสนอในการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต ่ากวา่ราคาเร่ิมต้นในการประมลูฯ  และจะต้อ งเสนอ
ลดราคาขัน้ต ่า (Minimum  Bid)  ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ  3,000.00  บาท  จากราคาเร่ิมต้นในการประมลูฯ  และ
การเสนอลดราคาครัง้ถดัๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกวา่   3,000.00   บาท  จากราคาครัง้สดุท้าย
ท่ีเสนอลดแล้ว 

(7)  ห้ามผู้ มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา    และเม่ือการประมลูเสร็จสิน้แล้ว   
จะต้องยืนยนัราคาตอ่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยนัจะต้องตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสดุ                   
                                    (8)  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิด ชอบคา่ใช้จา่ย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี ้ จะแจ้งให้ทราบในวนัเสนอราคา 
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     5.  หลักประกันซอง 
        ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซอ งพร้อมกบัการย่ืนซอง ข้อเสนอ ด้าน

เทคนิค  จ านวน     95,055.00      บาท  (    -เก้าหม่ืนห้าพนัห้าสิบห้า บาทถ้วน-    )  โดยหลกัประกนัซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค า้ประกนั ตัง้แตว่นัย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวนัสิน้สดุการ
ยืนราคา   โดยหลกัประกนัให้ใช้อยา่งหนึง่อยา่งใด   ดงัตอ่ไปนี ้  

        5.1  เงินสด 
        5.2  เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่ เทศบาล ต าบลขนุแก้ว   โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีย่ืนซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
        5.3  หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ 

1.6(1) 
     5.4  หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  ท่ีได้รับอนญุาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย   ซึง่ได้แจ้งเวียนช่ือให้สว่นราชการตา่งๆ   ทราบแล้ว   โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงั ระบุ
ในข้อ 1.6 (1) 

        5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
        หลกัประกนัซองตามข้อนี ้  เทศบาลต าบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค า้ประ    

กนัภายใน 15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อย แล้ว  เว้นแตผู่้ มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคดั 
เลือกไว้ซึง่เสนอราคาต ่าสุ ดจะคืนให้ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง   หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผกูพนัแล้ว     

             การคืนหลกัประกนัซอง ไมว่า่กรณีใดๆ   จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

     6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                            6.1  ในการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้  เทศบาลต าบลขนุแก้วจะพิจารณา
ตดัสินด้วย   ราคารวม   . 

                            6.2  หากผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ   2  หรือย่ืน
หลกัฐาน การเสนอราคา ไมถ่กูต้อง   หรือไมค่รบถ้ว นตามข้อ 3 หรือย่ืน เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไมถ่กูต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ด าเนินการประมลู จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้   เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจา ก
เง่ือนไขของเอกสารประ มลูจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์  ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  เทา่นัน้ 
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       6.3  เทศบาลต าบลขนุแก้ว สงวนสิทธิ ไมพ่ิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดย
ไมมี่การผอ่นผนัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ไมป่รากฏช่ือผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนัน้ ในบญัชีผู้ รับเอกสาร ประมลูจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร ประมลูจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล
ต าบลขนุแก้ว 

        (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร ประมลูจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบ ระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 

       6.4  ในการตดัสินการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมลู  หรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บ
ราคาหรือไมท่ าสญัญาหากหลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม  หรือไมถ่กูต้อง 

        6.5  เทศบาลต าบล  ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะ ไมรั่บราคาต ่าสดุ  หรือราคาหนึง่ราคาใด  หรือ
ราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้  สดุแตจ่ะ
พิจารณา  ทัง้นี ้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้ถือวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลเป็น
เดด็ขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ  มิได้  รวมทัง้เทศบาล
ต าบลจะพิจารณายกเลิกการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน  
ไมว่า่จะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม  หากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่การเสนอราคากระท า
การโดยไมส่จุริต  เชน่  การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา  หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน  เป็นต้น 

        6.6  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการประมลู จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ี ได้รับการคดัเลื อกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา   ท่ีมีผลประโยชน์ร่ วมกนักบัผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน    หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสิทธิเสนอราคากบัผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์   ณ  วนัประกาศประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามข้อ  1.7   เทศบาลต าบลมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ มี
สิทธิเสนอราคาดงักลา่ว  และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 
 

/ (9)  7. การท าสัญ... 
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     7.  การท าสัญญาจ้าง 
        ผู้ชนะการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ รับจ้าง )  จะต้องท าสญัญา จ้างตาม

แบบสญัญา  ดงัระบใุนข้อ 1.5   กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ภายใน   7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละห้าของราคาคา่จ้างท่ีประมลูจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้  ให้เทศบาลต าบลขนุแก้วยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด  
ดงัตอ่ไปนี ้

                              7.1  เงินสด 
        7.2  เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่เทศบาลต าบลขนุแก้ว     โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา  

หรือก่อนหน้านัน้  ไมเ่กิน   3  วนัท าการของทางราชการ 
                              7.3  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบุ
ในข้อ 1.6 (2) 
                              7.4 หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงิ นทนุ   หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตา มประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย    ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบุ
ไว้ในข้อ 1.6 (2) 

         7.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
             หลกัประกนันีจ้ะคืนให้   โดยไมมี่ดอกเบีย้  ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ี คูส่ญัญา  พ้น

จากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

     8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (สญัญาเป็นราคาเหมารวม) 
       เทศบาลต าบลจะจา่ยคา่จ้าง  โดยแบง่ออกเป็น   1   งวด    ดงันี ้
     งวดที่  1  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ            -             ของคา่จ้าง    เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ปฏิบตังิาน                                                           -                                                   . 
ให้แล้วเสร็จภายใน        -         วนั    นบัถดัจากวนัท าสญัญาจ้าง 

     งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ            -             ของคา่จ้าง    เม่ือผู้ รับจ้าง
ได้ปฏิบตังิาน                                                                            -                                 .                          

ให้แล้วเสร็จภายใน        -         วนั    นบัถดัจากวนัท าสญัญาจ้าง 
     งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในในอตัราร้อยละ         100          ของคา่จ้าง  เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

 
/ (10)  9. อัตราค่า… 
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     9.  อัตราค่าปรับ 
       คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างจะก าหนดในอตัราร้อยละ     0.25    ของคา่จ้างตามสญัญา

ตอ่วนั 

                     10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท า ข้อตกลงเป็นหนงัสือหรือท า
สญัญาจ้างตามแบบดงัระบใุนข้อ 1.5  แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของ งานจ้างท่ี
เกิดขึน้    ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่    2    ปี    -     เดือน  นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วได้รับ
มอบงาน  โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน    7    วนั  นบัถดัจากวนัที
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       11.1  เงินคา่ จ้าง ส าหรับการจ้างครัง้นีไ้ด้มา จาก    เงนิ งบประมาณรายจ่ายประ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  (รายจ่ายค้างจ่าย)  การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ  เทศบาลต าบล
ได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2557 (รายจ่ายค้างจ่าย)  แล้วเทา่นัน้ 

       ราคากลางของงาน   จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณ

ริมถนนแคแถว  ซอย 2  หมู่  4  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม    ในการประมลู
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้ เป็นเงินทัง้สิน้  1,901,105.00  บาท (หน่ึงล้านเก้าแสน หน่ึงพันหน่ึง

ร้อยห้าบาทถ้วน)  
       11.2  เม่ือเทศบาลต าบลขนุแก้วได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตก

ลงจ้างตามการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของ มาเพื่องานจ้าง
ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ  และของนัน้ต้ องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู่   และ
สามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการ สง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ดงันี ้
                                     (1)  แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของ ดงักลา่ว เข้ามาจากตา่งประเทศ   ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ภายใน 7 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ   
เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                (2)  จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือ
ไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย  ซึง่จะต้องได้รับอนญุา ตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

/ (11) (3)  ในกรณี... 
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               (3)  ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติามข้อ (1)   หรือข้อ (2)    ผู้ รับจ้าง จะต้องรับผิดตาม
กฎหมาย วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 

             11.3  ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึง่ ได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอ่เทศบาลต าบลขนุแก้วแล้ว  จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเม่ือได้รับการคดัเลือกให้
เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทา งอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน  ข้อ  
4.7 (4) (5) (6)  และ (7)  มิฉะนัน้  เทศบาลต าบลจะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินท่ี
จดัหาทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทัง้อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน
ได้  หากมีพฤตกิรรมเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

      11.4  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึง่เทศบาลต าบล  ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลง  
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ  7   เทศบาลต าบลจะริบหลกัประกนัซอง    หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

     11.5  เทศบาลต าบล สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสญัญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

   12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
      เม่ือเทศบาลต าบลขนุแก้ว   ได้คดัเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง  และได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องต กลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว  
ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง ตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงัก ลา่ว  ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง มีและใช้ผู้
ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจากกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม  หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช . 
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก . พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่
ร้อยละ 10   ของแตล่ะสาขาชา่งจ านวนอยา่งน้อย  1  คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้

       12.1)     ปวช. ชา่งโยธา  หรือ  ชา่งก่อสร้าง                    . 
      12.2)                     -                                        -                                                        

               13.  การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้ รับจ้างพงึปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 
 
 

วนัท่ี   17   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2558 



 
 



 



 



 



 



แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
เรียน    ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ข้าพเจ้า……………………………………….…………….ตัง้อยูเ่ลขท่ี………………..… 
ถนน…………………………………….…..……….ต าบล/แขวง………………………………………………. 
อ าเภอ/เขต……………………….……..จงัหวดั……………….……………โทรศพัท์…………...…………….. 
โดย……………………………...…………………..ผู้ลงนามข้างท้ายนี ้  ได้พิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ  ในเอกสาร
การประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) เลขท่ี………….…….……… โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้แล้ว รวมทัง้รับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดและ
ไมเ่ป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ 
                       2.  ข้าพเจ้าขอเสนอท่ีจะท างาน จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริม
ถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4  ต าบลขนุแก้ว   อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   ขนาดกว้างภายใน   0.50   
เมตร   ลกึ  0.50 เมตร   ยาว  500   เมตร     พร้อมตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ     ตามแบบเทศบาล
ต าบลขนุแก้ว   จนแล้วเสร็จพร้อมสง่มอบงาน   ตามข้อก าหนดเง่ือนไข  แบบรูปรายการละเอียดแหง่เอกสาร
ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

            3.   ค าเสนอนีจ้ะยืนอยูเ่ป็นระยะเวลา ………..…….วนั  นบัแตว่นัยืนยนัราคาสดุท้าย  และ
เทศบาลต าบลขนุแก้วอาจรับค าเสนอนี ้     ณ   เวลาใดก็ได้   ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว   หรือ
ระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วร้องขอ 

             4.  ก าหนดเวลาสง่มอบ  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเร่ิมท าง านตามสญัญาทนัที  หรือทนัทีท่ีได้รับแจ้ง
จากเทศบาลต าบลขนุแก้ว  วา่ให้เร่ิมท างานตามสญัญา  และจะสง่มอบงานตามเอกสารประมลูจ้าง  โดย
ครบถ้วนถกูต้องภายใน ...............วนั  นบัถดัจากวนัเร่ิมท างานตามสญัญา 

             5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ ชนะการประมลู จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 

                  5.1  ท าสญัญาตามแบบสญัญา จ้าง  แนบท้ายเอกสารการประมลู จ้าง ด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กบัเทศบาลต าบลขนุแก้ว   ภายใน……....…..วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือให้ไปท าสญัญา 

                  5.2   มอบหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา   ตามท่ีระบไุว้ในข้อ  7  ของเอกสารการ
ประมลู จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนามในสญัญาเป็น
จ านวนร้อยละ……………  ของราคาตามสญัญา     เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูต้องและ
ครบถ้วน 

                   หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัใิห้ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้างต้นนี ้     ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล
ต าบลขนุแก้ว  ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั   รวมทัง้ยินดีชดใช้คา่เสียหายใดท่ี
อาจมีแก่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว     และเทศบาลต าบลขนุแก้ว มีสิทธิจะยกเลิกการประมลูจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

/  (2) 6.  ข้าพเจ้า... 



(2) 
 

            6.  ข้าพเจ้ายอมรับวา่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ไมมี่ความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอนี ้   รวมทัง้ไมต้่อง
รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใด ๆ    อนัอาจเกิดขึน้ในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
                         7.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัโิดยถกูต้องตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผกูพนั
แหง่ค าเสนอนี ้ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………………………………………..………………. 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัซองเป็นจ านวนเงิน…………………....…….บาท    มาพร้อมกนันี ้

             8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารตา่ง  ๆ  ท่ีได้ย่ืนในการประมลู จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้
โดยละเอียดแล้ว   และเข้าใจดีวา่ เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ไมต้่องรับผิดชอบใด  ๆ  ในความรับผิดพลาด  หรือตก
หลน่ 

             9.  การย่ืนข้อเสนอการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี  ้ ได้ย่ืนเสนอโดยบริสทุธ์ิยตุธิรรม      
และปราศจากกลฉ้อฉล   หรือการสมรู้ร่วมคดิกนัโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึง่   หรือหลาย
บคุคล     หรือกบัห้างหุ้นสว่น   บริษัทใด ๆ   ท่ีได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกนั 

 
 

                    เสนอมา   ณ    วนัท่ี ………..เดือน…………..…………..พ.ศ…………… 
 
               ลงช่ือ…………………….…………………………. 
          (………………………………………………) 
         ต าแหนง่……………………………………………… 
                                                                        ประทบัตรา   (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 



 



 



หนังสือแสดงเงือ่นไขการซ้ือและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

  หนงัสือแสดงเง่ือนไขน้ี  เป็นหนงัสือท่ีจดัท าข้ึนเป็น 3  ฝ่าย     ระหวา่ง     เทศบาลต าบลขุนแก้ว      
โดย .......................................................................ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกวา่  “ผูรั้บบริการ”   บริษทั  พนัธวณิช  จ  ากดั
โดย............................................................................. ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกวา่   “ ผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์”   
ฝ่ายหน่ึง   และ .....................................................................................................................................................   
โดย..................................................................... ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่   “ผู้ค้า”   อีกฝ่ายหน่ึง       

 
ทั้ง   3   ฝ่ายตกลงยนิยอมรับเง่ือนไข  และ  วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประมูลดว้ยระบบอิเล็ก  - 

ทรอนิกส์    ดงัน้ี 
 

  1. วตัถุประสงค์และขอบเขต   
     ผูรั้บบริการ    ประสงคจ์ะเปิดท าการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายละเอียดขอ้ 

ก าหนดในประกาศของเทศบาลต าบลขนุแกว้    เร่ือง   ประมูลจา้งเหมาก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมู่ท่ี   4  อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม     เลขท่ี e- 2/2558  ลง
วนัท่ี  17  สิงหาคม   2558   และผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงคจ์ะใหบ้ริการระบบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์         โดยตกลงด าเ นินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใ์นการใหบ้ริการตามประกาศ กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   เร่ือง    หลกัเกณฑก์ารซ้ือและการจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
ลงวนัท่ี   30  กนัยายน   2553  และ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   เร่ือง    หลกัเกณฑก์ารซ้ือและ
การจา้งโดยการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี  2)   ลงวนัท่ี    20  กนัยายน   2555      

     และผูค้า้มีความประสงคจ์ะเขา้เสนอราคาตามรายละเอียดขอ้ก าหนดหรือประกาศของ  
เทศบาลต าบลขนุแกว้   เร่ือง   ประมูลจา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม ถนนแค
แถว ซอย  2  หมู่ท่ี   4  อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม     เลขท่ี e- 2/2558  ลงวนัท่ี  17  สิงหาคม  2558   
และยนิยอมปฏิบติัตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินขา้งตน้      

2. ข้อก าหนดอืน่  
   2.1  หน้าทีข่องผู้ค้าทีเ่ข้าร่วมประมูล 

       ผูค้า้ซ่ึงไดล้งนามในหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี  จะตอ้งเสนอราคาประมูลฯ ผา่น
ระบบ 

อินเตอร์เน็ต  และเม่ือเสนอราคาแลว้จะไม่สามารถถอนการประมูลฯ  ได ้
       ผูค้า้ตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ  (Log  in)  ในก าหนดเวลาการประมูลฯ  (ยกเวน้กรณี
มี 

เหตุสุดวสิัย  ใหท้  าหนงัสือช้ีแจงมายงัผูรั้บบริการ)     และหากผูค้า้ไม่ท าการเขา้สู่ระบบใหผู้รั้บบริการ
ด าเนินการยดึหลกัประกนัท่ีผูรั้บบริการก าหนดใหมี้ในการเขา้เสนอราคาจากผูค้า้ 
 

/ (2) 2.2  ค่าธรรมเนียม... 



 (2) 
 

2.2   ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
         ผูค้า้ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากผูรั้บบริการใหเ้ป็นผูช้นะการประมูลฯ ตอ้งจ่าย

ช าระ 
ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ  ใหก้บัผูใ้หบ้ริการเป็นจ านวนเงิน ............................... บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แลว้) โดยจ่ายช าระงวดเดียวภายใน   30   วนันบัแต่ไดรั้บใบแจง้หน้ีจากผูใ้หบ้ริการ 
  ทั้ง  3   ฝ่าย     ไดรั้บทราบและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเง่ือนไขทุกประการตาม
หนงัสือ 
ฉบบัน้ีรวมถึงเอกสารแนบทั้งหมด  จึงไดล้งนามพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั   (ถา้มี)  ไวเ้ป็นหลกัฐานใน
เอกสารฉบบัน้ี   และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประมูลฯ   ในวนัและเวลาดงักล่าว 
 
 
 

ลงนาม…………………………………….ผูรั้บบริการ 
           (                                                       ) 
 
 
ลงนาม……………………………………..ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางฯ 
           (                                                        ) 
  
 
ลงนาม……………………………………...ผูค้า้ 
           (                                                         ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัญญาจ้าง 

                                                                                           สญัญาเลขท่ี  ……..…./2558 
 

                        สญัญาฉบบันีท้ าขึน้  ณ ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ต าบลขนุแก้ว  อ าเภอนครชยัศรี   
จงัหวดันครปฐม  เม่ือวนัท่ี ……….เดือน ……...……………พ.ศ………….  ระหวา่ง เทศบาลต าบลขนุแก้ว  
โดย....................................................   ต าแหนง่  .............................................................................  ซึง่
ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้วา่จ้าง” ฝ่ายหนึง่ กบั……….…………………………………………………     
ซึง่จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ  ส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท…………………………………………….  
มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่................  หมูท่ี่ ...............    ต าบล............................    อ าเภอ.............................     
จงัหวดั....................................   โดย ………………………………………………………………………..   
ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท    จงัหวดั
................................. ...................ลงวนัท่ี................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี 
……………….………….……แนบท้ายสญัญานีซ้ึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่  “ผู้ รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึง่     
 

                         คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี  ้

                    ข้อ  1  ข้อตกลงว่าจ้าง 

                        ผู้วา่จ้างตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมถนนแคแถว ซอย  2  หมูท่ี่   4  ต าบลขนุแก้ว   อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดั
นครปฐม   ขน าดกว้างภายใน   0.50   เมตร   ลกึ  0.50 เมตร   ยาว  500   เมตร     พร้อมตดิตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  ตามแบบเทศบาลต าบลขนุแก้ว  จนแล้วเสร็จพร้อมสง่มอบงาน   
 
ณ  บริเวณริมถนนแคแถว ซอย 2 หมูท่ี่ 4 ต าบลขนุแก้ว  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขแหง่สญัญานี ้ รวมทัง้เอกสารแนบท้ายสญัญา 
                         ผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัด ุ      เคร่ืองมือเคร่ืองใช้      ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ  

ชนิดดี  เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสญัญานี ้

 (ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
          (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 

 



                        ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

                        เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้ 

2.1 ผนวก  1     ใบเสนอราคา                                                            จ านวน                 หน้า 
             2.2  ผนวก  2     ใบประมาณการราคาและใบสรุปผลฯ                         จ านวน                 หน้า 
             2.3  ผนวก  3     แบบโครงการก่อสร้างฯ                                              จ านวน       4        หน้า 
             2.4  ผนวก  4     บนัทกึหลกัฐานการตอ่รองราคาฯ                                จ านวน                 หน้า 

2.5 ผนวก  5     ประกาศประมลูจ้างและเอกสารประมลูจ้างฯ               จ านวน                  หน้า 
2.6 …………………………………………………………………………………………………. 
2.7 …………………………………………………………………………………………………. 
2.8 …………………………………………………………………………………………………. 

                        ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความใน
สญัญานีบ้งัคบั  และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยั
ของผู้วา่จ้าง 
 
                        ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
                        ในขณะท าสญัญานี ้ผู้ รับจ้างได้น าหลกัประกนัเป็น……………………..………………….. 
เป็นจ านวนเงิน ………………………บาท  (……….………………………………………..………………)   
มามอบให้แก่ผู้วา่จ้างเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสัญญานี ้
              หลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึง่  ผู้วา่จ้างจะคืนให้เม่ือผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผกูพนั
ตามสญัญานีแ้ล้ว 
 

                   ข้อ  4  คา่จ้างและการจา่ยเงิน 

                      (สญัญาเป็นราคาเหมารวม) 
                      ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจ านวนเงิน ………………..……...บาท  ซึง่
ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน  ……………….… บาท    ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ    และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวง
ด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจา่ยเงินเป็นงวดๆ  ดงันี  ้
 

(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
         (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 

 



              งวดที่  1   เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  
เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
           งวดที่   2  เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  
เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
           งวดที่   3  เป็นจ านวนเงิน  …………….……….บาท ( ….……………………………………….)  
เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………….   
              งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงิน ………………………………………………………….….…..บาท  
(…………………………………………………………………………………)   เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน
ทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้สถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามก าหนดไว้ในข้อ 18       
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว  
 
                    ข้อ  5  ก.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                    ภายในก าหนด ……….. วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา      ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน
ให้เป็นท่ีพอใจแก่ผู้วา่จ้าง โดยแสดงถึงขัน้ตอนของการท างานและก าหนดเวลาท่ีต้องใช้ในการท างานหลกั
ตา่งๆ    ให้แล้วเสร็จ 

                   ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้างภายในก าหนด………วนั นบัถดัจากวนัได้รับหนงัสื อแจ้งให้เร่ิม
งาน  และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด…………วนั  นบัถดัจากวนัได้รับหนงัสือแจ้งดงักลา่ว  
                   ถ้ามิได้เสนอแผนงาน   หรือไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จ
ลา่ช้าเกินกวา่ก าหนดเวลา  หรือผู้ รับจ้างท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย   หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ได้รับมอบอ านาจ
จากผู้วา่จ้าง  ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหมเ่ข้าท างานของผู้ รับจ้าง
ให้ลลุว่งไปได้ด้วย 

                   การท่ีผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นนัน้   ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสญัญา 

 
(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 



                ข้อ  5   ข.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้วา่จ้างในการบอกเลิกสญัญา 

                    ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้างภายในวนัท่ี  ……..   เดือน ……………..……  พ.ศ. …...…..
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี ….….เดือน ……………..… พ.ศ. ………    ถ้าผู้ รับจ้าง
มิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา   หรือไมส่ามา รถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา    หรือมีเหตใุห้
เช่ือได้วา่ผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่
ก าหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไมป่ฏิบตัติามค าสัง่
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคมุงาน   หรือบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ได้รับมอบอ านาจจากผู้วา่จ้าง  
ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้   และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหมเ่ข้าท างานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปได้
ด้วย 

                    การท่ีผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักล่าวข้างต้น  ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสญัญา 

                 ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

                     เม่ืองานแล้วเสร็จสมบรูณ์  และผู้วา่จ้างได้รับมอบงานจากผู้ รับจ้างหรือจากผู้ รับจ้างรายใหมใ่น
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญาตามข้อ 5  หากมีเหตชุ ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้จากงานจ้างนี ้ภายใน 
ก าหนด……2..… ปี …….-.…… เดือน   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับมอบงานดงักลา่ว   ซึง่ความช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนัน้เกิดจากความบกพร่องของผู้ รับจ้างอนัเกิดจากการใช้วสัดท่ีุไมถ่กูต้อง หรือท าไว้ ไมเ่รียบร้อย   
หรือท าไมถ่กูต้องตามมาตรฐานแหง่หลกัวิชา   ผู้ รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไมช่กัช้า   
โดยผู้วา่จ้างไมต้่องออกเงินใด ๆ  ในการนีท้ัง้สิน้   หากผู้ รับจ้างบดิพลิว้ไมก่ระท าการดงักลา่วภายในก าหนด 
……7……วนั    นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างหรือไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยภายใน
เวลาท่ีผู้วา่จ้างก าหนด ให้ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะท าการนัน้เองหรือจ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้โดยผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกคา่ใช้จา่ย 

                  ข้อ  7    การจ้างช่วง 

                      ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่อางานทัง้หมดหรือบางสว่นแหง่สญัญานีไ้ปจ้างชว่งอีกตอ่หนึง่โดยไมไ่ด้รับ
ความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างก่อน ทัง้นี ้นอกจากในกรณีท่ีสญัญานีจ้ะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน        
ความยินยอมดงักลา่วนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นจากความรับผิดหรือพนัธะหน้าท่ีตามสญัญานี ้    
และผู้ รับจ้างจะยงัคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอ่ของผู้ รับจ้างชว่งหรือของตวัแทนหรือ
ลกูจ้างของผู้ รับจ้างชว่งนัน้ทกุประการ 
 

(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ์   เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 (ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 



                  ข้อ  8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

                       ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุงานท่ีรับจ้างอยา่งเอาใจใสด้่วยประสิทธิภาพและความช านาญ และ
ในระหวา่งท างานท่ีรับจ้างจะต้องจดัให้มีผู้แทนซึง่ท างานเตม็เวลาเป็นผู้ควบคมุงาน  ผู้ควบคมุงานดงักลา่ว
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้ รับจ้าง  ค าสัง่หรือค าแนะน าตา่งๆ   ท่ีได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ
อ านาจนัน้ให้ถือวา่เป็นค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง  การแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานนัน้จะต้องท าเป็น
หนงัสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง การเปล่ียนตวัหรือแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานใหมจ่ะท ามิไ ด้หาก
ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน 
                        ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตวัผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนัน้  โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้
วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจะต้องท าการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไมค่ดิราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตเุพ่ือขยายอายุ
สญัญาอนัเน่ืองมาจากเหตนีุ  ้
 

          ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                         ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อปัุทวเหต ุ ความเสียหาย  หรือภยนัตรายใดๆ  อนัเกิดจากการ
ปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง   และจะต้องรับผิดตอ่ความเสียหายจากการกระท าของลกูจ้างของผู้ รับจ้าง 
                         ความเสียหายใดๆ  อนัเกิดแก่งานท่ีผู้ รับจ้างได้ท าขึน้   แม้จะเกิดขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั  
นอกจากกรณีอนัเกิดจากความผิดของผู้วา่จ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซอ่มแซมให้คืนดีหรือเปล่ียนให้ใหม่
โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง  ความ รับผิดของผู้ รับจ้างดงักลา่วในข้อนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือผู้วา่จ้างได้รับมอบ
งานครัง้สดุท้าย ซึง่หลงัจากนัน้ผู้ รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายดงักลา่ว
ในข้อ  6   เทา่นัน้ 

                     ข้อ  10   การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 

                          ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยเงินแก่ลกูจ้างท่ีผู้ รับจ้างได้จ้างมาในอตัรา  และตามก าหนดเวลาท่ีผู้
รับจ้างได้ตกลงหรือท าสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดงักลา่ว  
                          ถ้าผู้ รับจ้างไมจ่า่ยเงินคา่จ้างหรือคา่ทดแทนอ่ืนใดแก่ลกูจ้างดงักลา่วในวรรคแรก      ผู้ วา่
จ้างมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคา่จ้างท่ีจะต้องจา่ยแก่ผู้ รับจ้างมาจา่ยให้แก่ลกูจ้างของผู้ รับจ้างดงักลา่วและให้ถือวา่ผู้
วา่จ้างได้จา่ยเงินจ านวนนัน้เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามสญัญาแล้ว  
 
 

(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 

 



                          ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีประกนัภยัส าหรับลกูจ้างทกุคนท่ีจ้างมาท างานโดยให้ครอบคลมุถึง
ความรับผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างชว่งอนัหากจะพงึมีในกรณีความเสียหายท่ีคดิคา่สินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมายซึง่เกิดจากอปัุทวเหตหุรือภยนัตรายใดๆ   ตอ่ลกูจ้างห รือบคุคลอ่ืนท่ีผู้ รับจ้างหรือผู้
รับจ้างชว่งจ้างมาท างาน ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วพร้อมทัง้หลกัฐานการช าระเบีย้
ประกนัให้แก่ผู้วา่จ้าง   เม่ือผู้วา่จ้างเรียกร้อง 

                     ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง 

                          ถ้าผู้วา่จ้างแตง่ตัง้กรรมการตรวจการจ้าง    ผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคมุ  
การท างานของผู้ รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้   มีอ านาจเข้าไป
ตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีท่ีก าลงัก่อสร้างได้ทกุเวลาและผู้ รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้
ความชว่ยเหลือในการนัน้ตามสมควร     

                          การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาหาท าให้ผู้ รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใดไม่ 
                          ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                          ผู้ รับจ้างจะต้องรับรองวา่ได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถ้วนแล้ว หากปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลกัการทาง
วิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุ
งานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์โดยจะคดิคา่ใช้จา่ยใดๆ  เพิ่มขึน้จากผู้
วา่จ้างไมไ่ด้ 
                      ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้วา่จ้าง
แตง่ตัง้มีอ านาจท่ีจะตรวจสอบและควบคมุงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสญัญาและมีอ านาจท่ีจะสัง่ให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิ หรือตดัทอนซึง่งานตามสญัญานี ้ หากผู้ รับจ้างขดัขืนไมป่ฏิบตัติาม  กรรมการตรว จการ
จ้าง  ผู้ควบคมุงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอ านาจท่ีจะสัง่ให้หยดุกิจการนัน้ชัว่คราวได้   ความลา่ช้าในกรณี
เชน่นีผู้้ รับจ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายวนัท าการออกไปมิได้  
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ข้อ  14   งานพเิศษและการแก้ไขงาน 

                         ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างท างานพิเศษซึง่ไมไ่ด้แสดงไว้ หรือรวมอยูใ่นเอกสารสญัญา
หากงานพิเศษนัน้ๆ  อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไปแหง่วตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้ นอกจากนีผู้้วา่จ้างยงัมีสิทธิสัง่ให้
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อก าหนดต่ าง ๆ  ในเอกสารสญัญานีด้้วย  โดยไมท่ าให้สญัญาเป็น
โมฆะแตอ่ยา่งใด 
                         อตัราคา่จ้างหรือราคาท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีใ้ห้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเตมิขึน้หรือตดัทอนลงทัง้ปวงตามค าสัง่ของผู้วา่จ้าง  หากในสญัญาไมไ่ด้ก าหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้ าง  หรือ
ราคาใดๆ  ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว  ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนัท่ีจะ
ก าหนดอตัราหรือราคารวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถ้ามี)  กนัใหมเ่พ่ือความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกนั
ไมไ่ด้   ผู้วา่จ้างจะก าหนดอตัราจ้างหรือราคาตายตวัตาม แตผู่้วา่จ้างจะเห็นวา่เหมาะสมและถกูต้อง   ซึง่ผู้ รับ
จ้างจะต้องปฏิบตังิานตามค าสัง่ของผู้วา่จ้างแตอ่าจสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการตามข้อ   19   ตอ่ไปได้ 

                     ข้อ  15    ค่าปรับ 

                          หากผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญาและผู้วา่จ้างยงั
มิได้บอกเลิกสญัญา   ผู้ รับจ้างจะต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้างเป็นจ านวนเงินวนัละ …..……...…..…บาท  
และจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงานในเม่ือผู้วา่จ้างต้องจ้างผู้ควบคมุงานอีกตอ่หนึง่เป็นจ านวนเงิน
วนัละ  ……-..….  บาท   นบัถดัจากวนัท่ีก าหนดแล้วเสร็จตามสญัญาหรือวนัท่ีผู้วา่จ้างได้ขยายให้จนถึงวนัท่ี
ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนีผู้้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้างเรียกคา่เสียหายอนัเกิดขึน้จากการท่ีผู้ รับจ้างท างาน
ลา่ช้าเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่จ านวนคา่ปรับและคา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้อีกด้วย  

                          ในระหวา่งท่ีผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานัน้  หากผู้วา่จ้างเห็นวา่ผู้ รับจ้างจะไมส่ามารถ
ปฏิบตัติามสญัญาตอ่ไปได้  ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้    และถ้าผู้วา่จ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระคา่ปรับแล้ว  ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะ
ปรับผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย  
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                   ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

                        ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างบอกเลิกสญัญา ผู้วา่จ้างอาจท างานนัน้เองหรือวา่จ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ตอ่
จนแล้วเสร็จได้ ผู้วา่จ้างหรือผู้ รับจ้างท างานนัน้ตอ่มีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้างสิ่งท่ีก่อสร้างขึน้ชัว่คราว
ส าหรับงานก่อสร้างและวสัดตุา่งๆ   ซึง่เห็นวา่จะต้อง สงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบตังิานตามสญัญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 
                        ในกรณีดงักลา่ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาทัง้หมดหรือบาง สว่น
ตามแตจ่ะเห็นสมควร นอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายซึง่เป็นจ านวนเกินกวา่หลกั  
ประกนัการปฏิบตังิาน    และคา่เสียหายตา่ง  ๆ   ท่ีเกิดขึน้   รวมทัง้คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ในการท างานนัน้ตอ่ให้
แล้วเสร็จตามสญัญาและคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงานเพิ่ม (ถ้ามี)  ซึง่ผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงาน
หรือจ านวนเงินใดๆ   ท่ีจะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 

                    ข้อ  17    การก าหนดค่าเสียหาย 

                         คา่ปรับหรือคา่เสียหายซึง่เกิดขึน้จากผู้ รับจ้างตามสญัญานี ้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะหกัเอาจาก
จ านวนเงินคา่จ้างท่ีค้างจา่ย หรือจากเงินประกนัผลงานของผู้ รับจ้าง   หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิ บตัิ
ตามสญัญาก็ได้ 

หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาท่ีหกัไว้จา่ยเป็นคา่ปรับ     และคา่เสียหายแล้วยงัเหลืออยูอี่ก  
เทา่ใดผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างทัง้หมด 

                    ข้อ  18   การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

                         ผู้ รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบตังิานตามสญัญานี ้รวมทัง้โรงงานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน  หรือของผู้ รับจ้างชว่ง  ให้อยูใ่นความสะอาด   
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเม่ือท างานเสร็จสิน้แล้วจะต้องขนย้าย
บรรดาเคร่ืองใช้ในการท างานจ้างรวมทัง้วสัดขุยะมลูฝอยและสิ่งก่อสร้างชัว่คราวตา่งๆ (ถ้ามี) ทัง้จะต้องกลบ
เกล่ียพืน้ดนิให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพท่ีสะอาด  และใช้การได้ทนัที  

                          ข้อ  19   กรณีพพิาทและอนุญาโตตุลาการ 
19.1  ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้ระหวา่งคูส่ญัญาเก่ียวกบัข้อก าหนดแหง่สญัญานีห้รือ  

เก่ียวกบัการปฏิบตัสิญัญาและคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้  ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนัน้ตอ่นญุา
โตตลุาการเพ่ือพิจารณาชีข้าด 
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                              19.2  เว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะเห็นพ้องกนัให้อนญุาโตตลุาการคนเดียวเป็นผู้ ชีข้าด
การระงบัข้อพิพาทให้กระท าโดยอนญุาโตตลุาการ 2 คน  โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่จะท าหนงัสือแสดงเจตนาจะ
ให้มีอนญุาโตตลุาการระงบัข้อพิพาทและระบช่ืุออนญุาโตตลุาการคนท่ีตนแตง่ตั ง้สง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึง่  จากนัน้ภายในระยะเวลา  30  วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งดงักลา่ว  คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้งจะต้อง
แตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคนท่ีสอง ถ้าอนญุาโตตลุาการทัง้สองคนดงักลา่วไมส่ามารถประนีประนอมระงบัข้อ
พิพาทนัน้ได้ ให้อนญุาโตตลุาการทั ้ งสองคนร่วมกนัแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดภายในก าหนดเวลา 30  
วนั  นบัจากวนัท่ีไมส่ามารถตกลงกนั   ผู้ ชีข้าดดงักลา่วจะพิจารณาระงบัข้อพิพาทตอ่ไป กระบวนพิจารณา
ของอนญุาโตตลุาการให้ถือตามข้อบงัคบัอนญุาโตตลุาการของสถาบนัอนญุาโต ตลุาการกระทรวงยตุธิรรม
โดยอนโุลม  หรือตามข้อบงัคบัอ่ืนท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระท าในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา  
                            19.3   ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมแ่ตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนญุาโตตลุาการทัง้สองคนไมส่ามารถตกลงกนัแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้ คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตา่งมี
สิทธิร้องขอตอ่ศาลแพง่เพ่ือแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้แล้วแตก่รณี  
                             19.4  ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการหรือของอนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าด แล้วแตก่รณี  ให้
ถือเป็นเดด็ขาดและถึงท่ีสดุผกูพนัคูส่ญัญา 

19.5 คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนและออก  
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการด าเนินการะบวนการพิจารณาฝ่ายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคน
เดียวหรือมีการแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าด ให้อนญุาโตตลุาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดเป็นผู้
ก าหนดภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดคน
เดียว  แล้วแตก่รณี 

                           ข้อ   20   การขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 

                           ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุดๆ  อนัเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
วา่จ้าง  หรือพฤตกิารณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีผู้ รับจ้างไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย   ท าให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหง่สัญญานีไ้ด้      ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักลา่ว
พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้วา่จ้างทราบ    เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน    15    วนั   นบัถดั
จากวนัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 
 

(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 
 



                            ถ้าผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างได้สละสิทธ์ิ
เรียกร้องในการท่ีจะขอขยายเวลาท างานออกไปไมมี่เง่ือนไขใดๆ  ทัง้สิน้     เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง    ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้งหรือผู้ วา่จ้างทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น  

                            การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของผู้วา่จ้างท่ีจะพิจารณา
ตามท่ีเห็นสมควร 

                     ข้อ  21    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          ผู้ รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขส าคญัว่า  ผู้ รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือชา่งจากกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม  หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั  ปวช .  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10  ของแตล่ะ
สาขาชา่ง  แตจ่ะต้องมีชา่งจ านวนอยา่งน้อย   1   คน   ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี  ้

21.1 ชา่งโยธา  หรือ  ชา่งก่อสร้าง  .........................………………..………………..……… 
21.2 …………………………-.……………………..….……………………………..……… 
21.3 …………………………-……………..……….…………………………………….….. 

                         ผู้ รับจ้า งจะต้องจดัท าบญัชีแสดงจ านวนชา่งทัง้หมดโดยจ าแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ
ระดบัชา่งพร้อมกบัระบรุายช่ือชา่งผู้ ท่ีผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักลา่วในวรรคแรก   
น ามาแสดงพร้อมหลกัฐานตา่ง ๆ  ตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน   ก่อนเร่ิมลงมือท างา น
และ   พร้อมท่ีจะให้ผู้วา่จ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้วา่จ้างตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาการท างานตามสญัญานีข้อง
ผู้ รับจ้าง 

                          สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน     และ
คูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบบั 

 
 

(ลงช่ือ)……………………………...ผู้วา่จ้าง        (ลงช่ือ)……………………………….ผู้ รับจ้าง 
          (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์)                                       
 
(ลงช่ือ) ……….………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                   (นางนิรมล    จิณณวาโส) 

 
 
 
 



รายละเอยีดประกอบ  
แบบป้ายมาตรฐานส าหรับโครงการของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 
 

 

โครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 

ช่ือโครงการ   จา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมถนนแคแถว  ซอย  2    
                      หมู่ท่ี  4   ต าบลขนุแกว้   อ าเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม                      

ปริมาณงาน   ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 500 เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลขนุแกว้    
                       

งบประมาณ                                              บาท 
 

วนัเร่ิมสัญญา                                            วนัส้ินสุดสัญญา    
 

ผู้รับจ้าง              
 

ผู้ควบคุมงาน     นายยทุธพงษ ์ บุตรดามา   เป็น   ผูค้วบคุมงาน               กรรมการตรวจการจ้าง 
                                                                                                                  1. นายศรีนิล               ส าเรือง 
                                                                                                                  2. นายพรชยั               โพธ์ิทองนาค 
                                                                                                                  3. นายไพฑูรย ์            พุม่ดียิง่ 
                                                                                                                  4.  นางสาวภทัรานิษฐ ์ วมุิตตา 
                                                                                                                  5.  นายชวลิต                ก่ิงสวสัด์ิ 
 

 

1.   เสา  พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง  2  ดา้น  ใชสี้น ้ามนัก่อนทาสีจริงใหท้าสีกนัสนิมก่อน  2  คร้ัง 
2.   ตวัหนงัสือสีขาว 
3.   ขนาดตวัหนงัสือก าหนดตามความเหมาะสมขอ้ความตามแบบท่ีก าหนดขา้งบน 

4.   แผน่เหล็ก  ขนาด  กวา้ง  1.20  เมตร  ยาว  2.40  เมตร 
5.   จุดก่อสร้างป้ายก าหนดตามความเหมาะสมใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดั 
 

 

(ลงช่ือ)……………………………...ผูว้า่จา้ง        (ลงช่ือ)……………………………….ผูรั้บจา้ง 

           (นายสมศกัด์ิ  เอ่ียมพินพนัธ์ุ)                            
 

(ลงช่ือ)………..………………….…พยาน           (ลงช่ือ)……….…...…………………พยาน 
            (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล   จิณณวาโส) 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 



 



 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
О 1.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 О (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
                   - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                        จ านวน...............แผน่ 
      - บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี)     จ านวน...............แผน่ 
 О (ข)  บริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชน  จ ากดั 
      - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                         จ านวน..............แผน่ 
      - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                 จ านวน..............แผน่ 
      - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม  (ถา้มี)     จ านวน..............แผน่ 
      - บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่                                                                จ านวน.............แผน่ 

О 2.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

 О (ก) บุคคลธรรมดา 
      - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น                                    จ านวน.............แผน่ 
 О (ข) คณะบุคคล 
      - ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน                             จ านวน............แผน่ 
      - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน                      จ านวน............แผน่ 

О 3.  ในกรณทีีผู้่เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  

      - ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้                                                 จ านวน.............แผน่ 
 О (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
      - บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                                จ  านวน.............แผน่ 
      - บุคคลท่ีมิใชส้ัญชาติไทย 
           ส าเนาหนงัสือเดินทาง                                                               จ านวน.............แผน่ 
 О (ข)  ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นนิติบุคคล 
         หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
              - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                    จ านวน.............แผน่ 
              - บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน.............แผน่ 
                        บริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชน  จ ากดั 
              - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                     จ านวน...............แผน่ 
              - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                             จ านวน..............แผน่ 
              - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน..............แผน่ 
              - บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่                                                            จ านวน..............แผน่ 
 



О 4.  อืน่ ๆ (ระบุ) 

 О  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์                                                           จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                ของกรมบญัชีกลางฯ                                                                    จ านวน.................แผน่ 
 О  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง                                           จ  านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 О  ......................................................................................................จ านวน................แผน่ 
 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ขอ้เสนอการ
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                                                               (ลงช่ือ)..............................................................ผูเ้สนอราคา 
                                                                          (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
 

(1)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์          จ านวน................แผน่ 
      โดยการลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
(2)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย                                จ  านวน ................แผน่ 
       ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
(3) หลกัประกนัซอง    (ตามขอ้ 5)                                                                   จ านวน................แผน่ 

О(4) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง    จ  านวน................แผน่ 

       (ถา้มีก าหนด)                                                              

О(5)  บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณงาน  ซ่ึงแสดงรายการวสัดุและ   จ  านวน................แผน่ 

       อุปกรณ์  ค่าแรง  อตัราภาษีต่าง ๆ  รวมทั้งอตัราก าไรไวด้ว้ย 
(6)  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์                     จ  านวน................แผน่ 

О(7)  อ่ืน ๆ (ถา้มี)                                           

        О…………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
        О…………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
      О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
      О  …………………………………………………………………………..จ านวน................แผน่ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการยืน่ขอ้เสนอการ
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                               (ลงช่ือ)..............................................................ผูเ้สนอราคา 
                                                                          (..............................................................) 
 
 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนแคแถว  ซอย 2  หมู่ 4  ต าบลขนุแกว้ 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ประธานกรรมการ 
           
 

(ลงช่ือ)................................................กรรมการ   (ลงช่ือ)................................................กรรมการ 

 



แผนด าเนินการแต่ละข้ันตอนของการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 
หน่วยงาน    :   เทศบาลต าบลขนุแกว้ 

โครงการ      :   จา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณริมถนนแคแถว  ซอย 2  หมูท่ี่  4    
                         ต าบลขนุแกว้    อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
ตลาดกลาง  :   บริษทั   พนัธวณิช   จ ากดั 

การด าเนินงาน วนั /  เดือน /  ปี ก าหนดเวลา 

1.  ประกาศการประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิคส์       (7 วนัท าการ)  
     ทางเวบ็ไซต ์ www.gprocurement.go.th  ของกรมบญัชีกลาง 
     และเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ 

17  สิงหาคม  2558 
ถึง 

26  สิงหาคม  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

2.  ซ้ือเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิคส์    (7 วนั) 17  สิงหาคม  2558 
ถึง 

26  สิงหาคม  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

3.  ช่วงเวน้วรรคใหผู้ป้ระกอบการท าการค านวณราคา  และจดั  
     เตรียมเอกสารในการยืน่เสนอในดา้นเทคนิคฯ 
                                                 (ห่างจากประกาศ   5   วนัท าการ) 

27  สิงหาคม  2558 
ถึง 

2  กนัยายน  2558 

 
“เว้นวรรค” 

4.  ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารหลกัฐานแสดงคุณสมบติั  ยืน่อิเลก็-  
     ทรอนิกส์ พร้อมหลกัประกนัซอง                     
                                                  

 
3  กนัยายน  2558 

09.00  น. 
ถึง 

10.00  น. 
5.  คณะกรรมการประมูลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) ท า 
     การพิจารณาคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ียืน่เอกสารหลกัฐาน 
     เพื่อพิจารณาคุณสมบติัฯ 

4  กนัยายน  2558 
ถึง 

8  กนัยายน  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

6.  ประกาศรายช่ือผูค้า้ท่ีผา่นการคดัเลือก       และประกาศทาง 
     เวบ็ไซต ์   www.gprocurement.go.th    ของกรมบญัชีกลาง 
     และเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ 
 

 
8  กนัยายน  2558 

 
ในวนัเวลาราชการ 

(08.30 น. เป็นตน้ไป) 

7.  ทั้ง  3   ฝ่าย   ลงนามในหนงัสือแสดงเง่ือนไขการประมูล  
9  กนัยายน  2558 

ตลาดกลางก าหนดวนัในการ
ด าเนินการ 8.  ผูค้า้เขา้รับการอบรมการประมูล  และทดลองการประมูลดว้ย 

     ตนเอง 
9.  ประมูลจริงดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 
 

11  กนัยายน 2558 14.30  น. 
ถึง 

15.00   น. 
10.  ผูค้า้ยนืยนัราคาประมูลสุดทา้ยเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งตรง 
       ไปยงั  บริษทั  พนัธวณิช   จ ากดั  

 
ทนัทีท่ีปิดตลาดกลางการประมูล 

11.ตลาดกลาง  รายงานผลการประมูลต่อเจา้ของโครงการ 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


แบบ ป.ป.ช. 1 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1.  ชื่อโครงการ  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแคแถว ซอย 2 หมู่ที่ 4   
     ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต้าบลขุนแก้ว 
  

2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    2,500,000.00   บาท 
 

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป   
     จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแคแถว ซอย 2  หมู่ที่  4   ต้าบล     
     ขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว   จนแล้วเสร็จพร้อม 
     ส่งมอบงาน 
 

4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่  5  สิงหาคม  2558  เป็นเงิน  1,901,105.00  บาท 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
        5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
        5.3  บันทึกข้อความ(รายงานผลการก้าหนดราคากลาง) 
 

6. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
       6.1  นายศรีนิล    ส้าเรือง 
       6.2  นางนิรมล     จิณณวาโส 
       6.3  นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง 
       6.4  นายพรชัย     โพธิ์ทองนาค 
       6.5  นายวัลลภ     พรตพรหมจริยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



ใบรับหลักประกันซอง 

ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว 

                                วนัท่ี  3   เดือน  กนัยายน    พ.ศ. 2558 

          เจ้าหน้าท่ีการเงินได้รับหลกัประกนัซองโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณริมถนนแคแถว  ซอย 2  หมู ่ 4  ต าบลขนุแก้ว  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ฯ        โดย   

เงินสด 
เช็คธนาคารสัง่จา่ยให้แก่  “เทศบาลต าบลขนุแก้ว” 
เช็คธนาคาร…………………………………………………….……………………………….…… 
สาขา......................................... เลขท่ี…………….…………ลงวนัท่ี……………………….……. 
หนงัสือค า้ประกนัธนาคาร……………………………………..สาขา……………....……………… 

             เลขท่ี.................................................................... ลงวนัท่ี……………...………………..……… 
หนงัสือค า้ประกนั…………………………………………….เลขท่ี………………………………... 
ลงวนัท่ี……………………………………………………………………………….………………. 
พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี.…………………………………………….………………………..…. 
ลงวนัท่ี…………………………………………………………………………….……………..….. 
…………………………….…………………………………………….……..……………………. 
..........…………………………………………………………………………….…..…………….. 
เป็นจ านวนเงิน   95,055.00   บาท  (-เก้าหม่ืนห้าพันห้าสิบห้าบาทถ้วน-) 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัซองให้กบั  เทศบาลต าบลขนุแก้ว  ในการย่ืนเสนอการประมลูจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในครัง้นี ้

จาก…………………………………………………………………………………………………………. 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………. 
                 (                                                  ) 
                           ต าแหนง่  .................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้าพเจ้าได้รับหลกัประกนัซองและหลกัฐานคืนไปเรียบร้อย    เม่ือวนัท่ี…………………………. 
                (ลงช่ือ)……………………………………. 
                           (…………..…………..………….) 
                     บริษัท/ห้าง……………………………………. 
                 ประทบัตรา  (ถ้ามี) 


