
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ 

ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว - โนนบา - โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-

เวเปฝเกฐ)

เทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว 

จราจรแอส'ฟิลท์ดิกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ชเปฟเกฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน 

๑,๔๙๗,00๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ีงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว่ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาบเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล 

โนนสูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกับเข่นว่าน้ัน

๑๐, ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับกับงานที่ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปถแก?) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) และ 

เป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนห้องถ่ีน 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงเช่ือถือ สัญญาเดียว 

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ 6-613 ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมนิติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมนิติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมนิติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ีงเป็นผู้รับผิดซอบหลักในการเข้า 

เสนอราคาอับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5๒0๒๐ท๒ 

6 ^ 6 โท๓ อก!; I3โ00น!'6๓6ท{ ะ 6 - ธ?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (5๒0๒0ก1๐ ธ๐ห6กา๓6ก1: ?โ00นโ6๓๐ท!:: 6 - ธ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ซ. กำหนด

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไค้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 

แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม,เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๑๐ กันยายน ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น, ถึง ๑๖.๓๐ น,

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ ถึงวันท่ี 

๗ กันยายน ๒๔๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไค้ภายหลังจากชำระ 

เงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอิยดไค้ท่ีเว็บไซต์ ห/ห/ผ.ก๐ทรนท3-3๐.!:กิ,ห/ผผ.^๐โล!:ป๒.3๐.!:กิ หรือ 

ห/ห/ห/.3เวโ๐0นโ61าแ6ท!:.5๐:ปา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๗๙๔๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(นายประ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเทร)

เลขท่ี (ะ /๒๕๖๑

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนน

โนนนา (ชุมชนดอนแต้ว -โนนนา -โนนสมบูรณ์)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง 

ลงวันท่ี 509 สิงหาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโนนสูง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า ''สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอน 

แต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อ 

กำหนดดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า เนํ โดยดำเนินการตามเง่ือนไข โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา ( ชุมขนดอนแต้ว - โนนนา - 

โนนสมบูรณ์) มีการผันผวนของราคาน้ํามันกับราคาวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆ มาก รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ มีการปรับข้ึนหรือลง 

ใช้สูตร ^ ะะ ๐.๓๐ + ๐.๑๐ 1\417(ฬ๐ + ๐.๔๐ /ป77\0 + ๐.๑๐ เะเ/เะอ + ๐.๑๐ ค /!^0

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 800 (8111 ๗7 0นลทบปอร)

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย



๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีดำส่ังให้สละเอกลิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงาบก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒ปเกฐ) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืน 

บาทล้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้าวยระเบียบราชการส่วน 

ท้องอ่ืน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีสำนักงานเช่ือถือ สัญญาเดียว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 

ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมด้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ืงเป็นผู้รับผิดชอบ 

หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาไค้

ทิ้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

([ะ๒(±'๐ก^ &๐'V?โทเาก6ก* กโ00นโ6๓6ก1: : 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผ้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไค้รับคัดเลือกเป็นค่ลัณณาค้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัจ



, ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (?๒01โ0ท10 ธ0ห6๓๓6111: ?โ๐0นโ6๓6ก1 ะ 6 - ธ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น

แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 

กำหนด

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมท่ี1งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๗(๑)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?ว? เฯเ6 (?0เ1ลช๒ อ00น๓ 6ก* 

?0โทาลบั

ท้ังน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ?อ? ค๒ (?0โ1:ล1ว๒ ว๐0บ๓ 6ก* ?๐โทกลง 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน



(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ I3อ!1 ค๒ (โ1๐โ!:ล!วเ6 อ00น๓6ก1*

โ0 โ ๓  ล!:)

ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)ให้ 

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ?อโ โ!๒ (โ,อโ!:ลเว๒ อ00บ๓6ท!: โ๐โกกล!:)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ โ’!วโ โ!๒ (โ0โ!:ลเว๒ อ๐(ะน๓6ก!: โ0กากล'!:)

๔.๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒

พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอาทรอ่ืน และค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสั1นวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท โ’อโ โ;๒ (โ๐ห:3๒1ร อ๐(ะนเาก6ท!: โ๐ทากล!:) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร โ’□โ โ]๒ ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ ลป) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



* ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสนบัติฃองผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เนินผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑•๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเนินผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเนินผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในชณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเนินผู้ย่ืนข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเนินผู้ท้ิง 

งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใข่เนินผู้!เร่ิมให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความ 

ร่วมมือเนินประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏินัติ ตังน้ี

(๑) ปฏินัติตามเง่ือนไฃท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเนินราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องสีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผ ผ ผ .5(ว1X๔นโอ๓ 6ก*-30.1:๒ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี สำนักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเง่ือนไขท่ีสำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างน้ัน ไม,มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๔.๔ สำนักงานสงวนสิทธ๋ึไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืบข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ตังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



1ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 

สำนักงานมีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

(ะ.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ีงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม,พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งบี้ เพ่ือประโยขน่ของทางราซการ 

เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 

มิได้ รวมท้ัง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า 

จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น 

การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

สำนักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 

รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังบ้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก

สำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 

เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใบข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยีดถือไวัในขณะทำ 

สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปบ้ี 

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้



.ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ,ของธนาคารแห่งประเทศ'1ทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ตังน้ี

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงถนน 

คสล.เป็นผิวจราจรแอสท้เลท่ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๖.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๑๒.๐๐ เมตร 

หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม 

สัญญา รวมท้ังทำสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ตังน้ี

๘.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงาบท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ีงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการผิา'ผินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

๘.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีสำนักงานได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตังเดิมภายใบ 

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

©๐. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงาบจ้างคร้ังนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ สำนักงานได้รับอบุนัติเงินค่าก่อสร้างจากงบ 

ประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๑๐.๒ เม่ือสำนักงาบได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณีซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใบ ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ



. ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

* (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย

'จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ 

ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงสำนักงานไต้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงาบจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 

ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไมมสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ึ1ด้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 

ร้องคำเสียหายใดๆ จากสำนักงานไมใต้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือไต้รับจัดสรรแต่ไม,เพียง 

พอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดจ้างหรือท่ีไต้รับการดัดเลือกมี 

ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ 

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

©๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาคำงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใช้ในกรณีท่ี คำ 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึนโดยวิธีการต่อไปน้ี

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคำ (0 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีสำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๒. มาตรฐาน!เมือช่าง



4 เม่ือสำนักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

. ประกาศน้ีแล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒิบัตร

* ระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราซการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่า 

ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

พระราซบัญญติวิศวกรรม พ.ศ.๒(ะ๐๕ ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัต 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด

๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ซ่ัวคราว

๑๒.๑ ช่างสำรวจ 

๑๒.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะด้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม


