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ขก  ๖๕๐๒ /๒๙๕ 
        

 
 
                

 

 

              สํานักงานเทศบาลตําบลหนองเรือ 

              ถนนมลวิรรณ   ขก  ๔๐๒๑๐  
 

    ๒๕    เมษายน    ๒๕๖๒           
  

เรื่อง เชิญชวนยื่นเสนอราคา                      
 

เรียน หุนสวนผูจัดการหางหุนสวน ก.สินนา กอสราง   
 

                                               ตามท่ี  เทศบาลตําบลหนองเรือ  จักดําเนินการ ซอมแซมตาม โครงการซอมแซมฝาเพดาน

หองประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ ๑ อาคารเรียน ชั้น ๒ ประจําป ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการพัสดุท่ีตองการจาง 

                        เพ่ือดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal Sheet หนา ๐.๓๐ มม.ชนิดกรุฉนวนกันความรอน 

หนา ๕ มม.  จํานวน ๘๖๕.๕๔  ตร.ม. และติดตั้งฝายิปซ่ัมกับโครงเครา ที -บาร   จํานวน  ๓๔๐.๕๘  ตร.ม  

ติดตั้งฝาชายคาระบายอากาศไฟเบอรซีเมนต   จํานวน  ๓๓๗.๖๘  ตร.ม. พรอมปาย ประชาสัมพันธโครงการ   

จํานวน   ๑  ปาย   

๒. วงเงินงบประมาณ   ๓๘๘,๐๐๐  บาท  (สามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)   

๓. ราคากลาง   ๓๘๘,๐๐๐  บาท  (สามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

4.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว  
              ๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                              ๔.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
                              ๔.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
                              ๔.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                                 ๔.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
                              ๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
                              ๔.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  
                             ๔.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
                        ๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  
                        กําหนดยื่นขอเสนอ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๓.๓๐ ณ เทศบาล
ตําบลหนองเรือ 
                       ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
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                  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และยื่นเสนอราคาภายในวันและเวลาท่ีกําหนด ตอไป  
 
                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

         (นายประสงค  ศรีวัฒน) 

         นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ 

 

 

 

 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

ฝายบริหารงานคลัง   กองคลัง 

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๒๙ –๔๐๙๒    

                                        “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  
     ชื่อโครงการ จางโครงการซอมแซมฝาเพดานหองประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ ๑ อาคารเรียน ชั้น ๒ 
ประจําป ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     เงินงบประมาณโครงการ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  
     ราคากลาง ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
๒.๑     ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว  
๒.๒     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม

เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
๒.๓     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
๒.๔     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
๒.๕     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญาตามท่ี 

กวพ. กําหนด  
   ๒.๖     ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรม  
๒.๗     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
๒.๙     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

๒.๑๐     คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไมเกินสามหม่ืนบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ 
สวน คือ  
     ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
              (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง  
              (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
              (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย 
ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)  
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              (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
                   (๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
                   (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
                   (๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                   (๔.๔) สําเนาทะเบียนบาน 
                   (๔.๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
              (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  
     ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
             (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
             (๓) บัญชีรายการกอสราง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไร
ไวดวย 
             (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
     ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

๖. การทําสัญญาจาง  
     ผูชนะ เฉพาะเจาะจง จะตองทําสัญญาจางกับเทศบาลตําบลหนองเรือภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ี

ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ี 
เฉพาะเจาะจง ได ใหเทศบาลตําบลหนองเรือยึดถือไวในขณะ 

               ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
                      ๖.๑ เงินสด  
                      ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลหนองเรือ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ  
                      ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
                      ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  
              ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  
ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                       หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  
๗. อัตราคาปรับ  
     คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ บาท ตอวัน  
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
      ผูชนะการ เฉพาะเจาะจง ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความ
ชํารุดบกพรองของสิ่งของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน 
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง  

 



 

เอกสาร  1 

 

                    หลักฐานในการย่ืนเสนอราคา 
1. กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตอง 

2. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น 
สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                     เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน 
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
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