
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถบบโบบสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวฬฟเกร)

เทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน 
โนนสูง-มิตรภาพจากอู่ซ่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว\66เก?) ราคากลางของงาบ 
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๒๔,๙๕๐.๐๗ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเด้าร้อย 
ห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมใ!เต ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการตำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล 

โนนสูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ( 6-เว๒ป!กร) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็น 
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่เทศบาลตำบลโนนสูงเชื่อถือ สัญญาดียว

๑๑. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้าง ของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง 
ชนบท หรือกรมบัญชีกลาง สาขางาบทาง การกำหนดชั้นต่าง  ๆ ของแต่ละหนวยงาน ให้เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้าง



กำหนดไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
๑๒. ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการรับจ้างงาน 

ก่อสร้าง และประกาศรายซื่อผู้ไม่มิสิทธิเสนอราคา ในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดย 
ถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและบีญหาต่าง  ๆ ดีแล้ว 
เมื่อมิอุปสรรคและบีญหาในเวลาทำงาน จะมาอ้างอิงให้พ้นความผิดต่อเทศบาลไม่ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมิคุณสมบัติตังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมิคุณสมบัติครบล้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าตังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 
รายจะต้องมิคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มิข้อ 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัซ และแสดงหลักฐานตังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๑๓. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์บิเคอัพ ฃนาเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซิ.ซิ. หรือเครื่องยนต์ 
ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซิ.ซิ. ที่มิสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง และการล่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบ เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเรื่ม 
งาน จนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนั้ามันเซื้อเพลิง นํ้ามันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม 
และผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ตังกล่าว ไม่ว่าความ 
เสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล หรือเทศบาล ทั้งนี๋โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ 
ตังกล่าว มาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย

๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมิอและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไป 
น

(๑) เครื่องมือและอุปกรณ์โนการวางแนว
(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบงานก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุ วิธีการ 

ทดสอบความแน่นแบบมาตรฐน (ร !/พ อ /^ อ  (ะ 0 ^ (7 โ 1 0 แ  7657)



(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ 
 ̂ทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (เฬ0016160 (6 0 1 ^ 0 7 1 0 ผ 7657)

(๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ 
ทดสอบความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (61610 อ6ผรโก' 7657)

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการทดสอบ 
หาค่าขนาดเม็ดของวัสดุ (516\^ /\แ/\117515)

๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๑๓,๑๔ และ ๑๔ นับตั้งแต่วันเรีมสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลา 
ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑๗ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุม็ติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ 
ควบคุมงาน

๑๘. ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) วิศวกรโครงการ ใต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาซีพวิศวกรรมควบคุม ใม่ตํ่ากว่าประเภทภาคี 

วิศวกร จำนวน ๑ นาย
(๒) ซ่างประจำโครงการ วุฒิไม่ตากว่า ปวข. หรือ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรวจ จำนวน ๑ 

นาย
๑๙. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง ( ผ อ ^  5(ะแ6อช66) รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการ 

การก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นขอบภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง 

 ๆให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มือำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพิงปฏิบัติตามหลักเกณฎ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้ 
และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงขนบท หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวช้อง โดยเคร่งครัด

ผู้อื่นช้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง ..........................น.

ผู้สนใจสามารถขอชื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่........................ ถึงวันท่ี
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ภายหลังจากขำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไขต้ ผท/.กอกรนก?.?อ.*เา,ผผผ.1(0โลฬ1ล.ร๐.*แ หรือ 
ผผผ.ร?โอฒ โ6กาลก*.ร๐.■ ชา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๗๙๔๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
เทศบาลตำบลโนนสูง ผ่านทางอีเมล์ ? โลก66@ก๐กรบกร.รอ.*เา หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 
........................โดยเทศบาลตำบลโนนสูงจะขี้แจงรายละเอียดด้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์



ผ ผ ผ .ก อ ก รบ ก 5.50 .ป า,ผ ผ ผ .เ^ โล *ป ๒ .50 .ปา และ พพผ.ฐเวโอ(ะนโ6 ๓ 6 ก*.50 .'ปา ในวนัท ี ่
*

ประกาศ ณ ว ัน 'ท ี่^* )^  มีนาคม พ.ศ. ๒๕าฮ๒

(นายประสงค์ โพธ๋ึมีค์ริ) 
นกยกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-6? ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว\ 6 ป!กร)
เลขท ี.่.......................

การจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ซ่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล
ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง 

ลงวับท่ี มีนาคม ๒๔๖๒

เทศบาลตำบลโนนสูง ซ้ืงต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ซ่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ชเปปเก?) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดด้งต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑ . ๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑ .๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 
(๓) หลักประกันผลงาน 

๑ .๔ สูตรการปรับราคา
ประเภทงาน

งานดิน สูตร X ๒.๑ ะ ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * II /  เ๐ + ๐.๔๐ * ค  /  5๐ +
๐.๒๐ * ค  /  โ0

งานหินเรียง สูตร X ๒.๒ ะะ ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * I* /  เ๐ + ๐.๒๐ * เฬ* /  เฬ๐
+ ๐.๒๐ * ค  /  [-(ว

งานผิวทาง ,7(;,50 สูตร X ๓.๑ :: ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * /\1: /  /\ ๐ + ๐.๒๐
*  ค :  /  6 ๐  +  ๐ . ๑ ๐  *  ค : / โ ๐

งานผิวทาง /ท สูตร X ๓.๓ ะ ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * เ .̂ /  เฬ๐ + ๐.๔๐ *
/ \ 1 : /  / \ ๐  +  ๐ . ๑ ๐ *  ค  /  6 ๐  +  ๐ . ๑ ๐  *  ค  /  เ“ 0

๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยขนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑ .๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 8 0 0  (8111 ๙  0นลกฒ6ร)
................................. ฯลฯ..................................

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว\66เก?) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาท 
ถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้อง 
ถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่สำนักงานเชื่อถือ สัญญาเดียว

๒.๑๑ เป็นผู้ผ่านการดัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้าง ของกรมทางหลวง หรือกรม 
ทางหลวงชนบท หรือกรมบัญชีกลาง สาขางานทาง การกำหนดชั้นต่าง  ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวงเงินค่า 
ก่อสร้างกำหนดไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ถูกดัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระบียบที่เกี่ยวข้อง ในการรับจ้าง 
งานก่อสร้างและประกาศรายซื่อผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา ในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง 
โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์!ด้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและบีญหาต่าง ๆ



.ดีแล้ว เมื่อมือปสรรคและบีญหาในเวลาทำงาน จะมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลไม่ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบ้ต ดังบี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบีติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร้บผิด‘ชอบ 
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งบี้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๒.๑๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปีคอัพ ขนาดเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ 
.ซิ.ซิ.หรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซิ.ซิ. ที่มีสภาพไข้งานได้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลใข้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้างและการส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบ เฉพาะในสถานที่ก่อสร้าง 
ตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงาน จนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนั้ามันเซื้อเพลิง น้ัามัน'หล่อล่ืน ค่า 
อะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในกรณีที่เกิดความเสืยหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้ 
รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล หรือเทศบาล ทั้งบี้โดยผู้รับจ้างต้องนำ 
กรมธรรม่ประกันภัยของรถยนต์ดังกล่าว มาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย

๒.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใข้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตาม
รายการต่อไปบี้

(๑) เครื่องมือและอุปกรณีในการวางแนว 
(๒) เครื่องมือและอุปกรณีในการหาระดับ

๒.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณีสำหรับใข้ในการทดสอบงานก่อสร้างตามรายการ
ต่อไปบ้ี

(๑) เครื่องมือและอุปกรณีที่ใข้ในการทดสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุ วิธี 
การทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน (574ผอ /^อ  0 0 ^ 6 / 0 1 0 ^  7657)

(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณีท่ีใซ้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธี 
การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (เฬวอเค6อ (ะ0เฬโผ7ก(วผ 7657)

(๓) เครื่องมือและอุปกรณีที่ใข้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธี 
การทดสอบความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (61610 อ6แ5โโ7 7657)

(๔) เครื่องมือและอุปกรณีที่ใข้ใบการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ



, ทดสอ่บหาค่าขนาดเม็ดของวัสดุ (ร เล ^  ผ^แVรเธ)
๒.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๒.๑๓ , ๒.๑๔ และ ๒.๑๔ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอด 

ระยะเวลาก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๒.๑๗ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอ 

ต่อผู้ควบคุมงาน
๒.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรโครงการ ไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ําก'ว่า'ประเภท 
ภาคีวิศวกร จำนวน ๑ นาย

(๒) ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ตากว่า ปวซ. หรือ ปวส สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรวจ จำนวน
๑ นาย

๒.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง ( ผ อ ^  ร(ะ!-เฌบ1 0  รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดขอบ 
การก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง 

 ๆให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพิงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้ 

กำหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงซนบท หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๓ .  หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ล้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ล้ามี)
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้ามี)



(๔.๓) .แบบรูปและรายการละเอียด
(๔.๔) เง่ือนไขหลักเกณฑ์ประ๓ ทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใข้กับ 

สัญญาที่ปรับราคาได้ รายการ ก่อสร้างถนน 
ประเภทงาน

งานดิน สูตร ^ ๒.๑ ะะ ๐.๓๐ + 0.๑0* แ /  เ0 + ๐.๔๐ * 51: /  โอ + ๐.๒๐ * ("1; / [-0 
งานหินเรยง สูตร ^  ๒.๒ ะ ๐.๔๐ 4- ๐.๒๐ * 11: /  1๐ + ๐.๒๐ * [ท'เ: /  [ทอ + ๐.๒๐ * โ!: /โ อ  

งานผิวทาง โ(1,7(1, ร(โ สูตร ^ ๓.๑ ะ ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * /\1; /  /\๐ + ๐.๒๐ * [ะ! /  50 + ๐.๑๐ * โ!: /  โอ 
งานผิวทาง , โเท สูตร ^  ๓.๓ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * /VII; /  [ทอ + ๐.๔๐ * / / \ ๐ + ๐.๑๐ * (ะ!

/โอ + ๐.๑๐ * ค: /  โอ

(๔.๔) รายละเอียดการคำนวณราคา 8 0 0  (8111 ๙  0บลก!:!!:!อร)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๗(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ คเอ (โอโ!:ลเวเอ อออบ๓ อก1; 
โอโโกล!:)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ คเอ (โอโ!:ลเวเอ 0 ออบ๓ อก1 โอโ๓ ล*) 

๓ . ๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบ้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งบ้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑ .๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ โ!เอ (โ0113๒16 อ๐อบ๓ 6ก* 
โอโกาล!:)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)ให้ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ โแอ (โ๐โ!:ลเวเอ 0๐อบ๓ อก* โ๐โ๓ ล0  

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โแอ (โอโ!:ลเวเอ อ๐อบกาอก!: โอโกาล!:)



๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาใต้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิใต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลา
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่........................  ระหว่างเวลา........................น. ถ ึง .......................... น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท ?อ^ ค ๒ (?๐โ1:ลเว16 อ๐(ะน๓ 6ก1: โ๐โกาลบั โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร 909 ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ลป) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มิผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มิผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทั้ง 
งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใข่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



กำหนด
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาต้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญซีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผผ.รเวโ๐(ะบโ6๓ 60บ?๐.ปา 
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง 
ล้านบาทถ้วน)

๔.๑ เซ็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เซ็คหรือดราฟทํ
นั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................  ระหว่าง
เวลา ........................  น. ถึง ........................  น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่,, หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๔ 
วัน นับลัดจากวันที่สำนักงานไต้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลดัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ 
ยื่นข้อเสนอรายที่ดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไต้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไต้ต่อเมื่อไต้ทำสัญญาหรือ 
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไต้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเน้ีย



๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใซ่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้น ไม'มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย่ื้นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยขนัของทางราขการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า 
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เซื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นที่รับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่



, รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก 
สำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการประกวดราคาหรือที่ไดัรับการคัดเสือกมีผลประโยซน่ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำ 
สัญญาโดยใข้หสักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑ . ๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมนัญซีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ( 9 ) ๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๘ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
๑ . งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานดิน

คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๔ ของเงินค่าจ้าง งานดินคันทาง งานดินดัด งานดินถมและงานท่อลอด
๒. งานที่ปรับราคาไม่ได้

คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้าง งานขุดย้ายด้นไม้ งานรื้อถอนต่าง  ๆ และงานจัดการ 
เครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง แล้วเสร็จท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏินัติงาน 
งานทีปรับราคาได้ ประเภทงานดินและงานหินเรียง
งานขั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จทั้งหมด และงานขั้นพื้นทาง (หินคลุก) แล้วเสร็จ



^  เป็นพ้ืนท่ี ๒,๙๗๕ ตารางเมตร หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๕ ของงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๖ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
งานที่ปรับราคาใด้ ประเภทงานดินและงานหินเรียง
งานข้ันพื้นทาง (หินคลุก) และงานรื้อผิวจราจรเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด หรือผลงานสะสม

รวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๑ ของงานท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง ?โ!๓ 6 (1๐91: และ /\5จแ ล 0 ว ก ( : โ 61:6 
'งานผิวทางและไหล่ทาง ^ ร^เาลพ0 (1๐1า0โ6*6 แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง 

เมตร หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๔๘ ของงานท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดท่ี ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง ^ ๒ 6  (1๐31: และ /\50เาลพ0 (1๐ก(:โ61:6 

'งานผิวทางและไหล่ทาง ^ ร[วเาลพ0 (ะ๐ก0โ6*6 แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๖๕ ของงานท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๗ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง ^ เกา6 01๐31:, 7ล(± (1๐31: และ /\ร0เาลพ0

บั๐ก๐ ^ 6
งานผิวทางและไหล่ทาง /\รเวเาลพ0 (ะ0ก(ะโ6*6 ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด หรือผลงาน

สะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๒ ของงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดท่ี ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๘ ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
งานท่ีปรับราคาไม่ได้
งานไฟฟ้าล่องสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จ

ประมาณร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดท่ี ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้
งานเครื่องหมายจราจรและงานอื่น  ๆ ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมดรวมทั้งทำสถานที่ 

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๐๐ ของงานทั้งหมด ให้ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเลือกส่งงานงวดหนึ่งงวดใดก่อนก็ใด้ยกเว้นงานงวดสุดท้าย



๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก

สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดัง 
ระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลโนนสูงได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด
บกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใข้วัสดุท่ีไม่ถูกต้อง หรือท0าไวั1ม่ 
เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซัด 
ข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด  ๆ ในกรณีท้ังส้ิน หากผู้รับจัง นิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วัน 
ที่ที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่าย

๑๑. การหักเงินประกับผลงาบ
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด สำนักงานจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อ 

เป็น ประถันผลงาน ในกรณีที่เงินประถันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ 
หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประถันของของ 
ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประถัน มาวางไว้ต่อเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อเป็น 
หลักประถันแทนก็ไต้

เทศบาลตำบลโนนสูงจะคืนเงินประถันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประถันของธนาคารดังกล่าว 
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิใบการย่ืนข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ไต้มาจากรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเมื่อ สำนักงานไต้รับอนุมีตเงินค่าก่อสร้างจากราย 
จ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานไต้ดัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาณีซยนาวี ดังนี้



(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใซ่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏินัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การล่งเสริมการพาณีขยนาวี

๑๒.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังลือ 
ภายไนเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังลือคํ้า 
ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดไข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ีท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังลือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี๋ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้โนการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยซนํร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ 
กระทบต่อประโยซนํสาธารณะ

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

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างาบก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใข้ในกรณีที่ ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาซ่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงที่ที่ระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานไต้ขยายออกไป โดยจะไซ้สูตรของทางราซการท่ีไต้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๔. มาตรฐาน!]มือช่าง
เมื่อสำนักงานไต้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม 

ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏินัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒิบัตร 
ระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคีกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราซการไต้ในอัตราไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ - ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๔.๑ (๑) วิศวกรโครงการ ไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาซีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ําก'ว่า
ประเภทภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๑๔.๒ (๒) ช่างประจำโครงการ วุฒิ'โม่ต่ําก'ว่า ปวซ. หรือ ปวส.สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสำรวจ
จำนวน ๑ คน

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัด 
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ซ่ัวคราว

๑๗. ข้อเลนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปีดเผยตัว
ผู้รับจ้างและผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเซต 

ของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อไต้ตามน้ี 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
เลขท่ี ๑๔๔ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา 

ทางโทรสาร 
๑-๔๔๓๗-๙๒๗๐ 
ทาง 6-โฑล11
เวโลก66@ท๐กรนกฐ.5๐.ปา 

ทางเว็บไซด์ 
ผผผ.ก๐กรนก5.ร๐.'ผ,ไ 

๑๘. กำหนดให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


