
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒ 6เกฐ)

เทศบาลตำบลโนนสูง มิความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน 

โนนสูง-มิตรภาพจากอู่ซ่างอ๊ีดถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒(ะแกร) ราคากลางของงาน 

ก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๙,๑๒๔,๙๕:๐.๐๗ บาท (สิบเก้าล้านหนงแสนสองหม่ืนสี่พันเก้าร้อย 

ห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มิความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือซ่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล 

โนนสูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ( 6-เวเชป!ก5) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐1๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็น 

ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงเช่ือถือ สัญญาดียว

๑๑. เป็นผู้ผานการดัดเลือกเป็นผู้มิคุณสมบัติเบ้ืองด้นในการจ้าง ของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง



ซนบท หรือกรมบัญซีกลาง สาขางานทาง การกำหนดช้ันต่าง ๆ ของแต่ละหนวยงาน ให้เป็นใปตามวงเงินค่าก่อสร้าง 

กุ1'ไหนดไว้ อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้

๑๒. ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกียวข้อง ในการรับจ้างงาน 

ก่อสร้าง และประกาศรายซ่ือผู้ไม่มิสิทธิเสนอราคา ในวันท่ียื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การดูสถานท่ีก่อสร้าง ให้ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานท่ีก่อสร้างด้วยตนเอง โดย 

ถือว่าผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและบีญหาต่าง  ๆ ดีแล้ว 

เม่ือมิอุปสรรคและบีญหาในเวลาทำงาน จะมาอ้างอิงให้พ้นความผิดต่อเทศบาลไม่ได้

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมิคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะด้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัซ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ีนสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๑๓. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ปีคอัพ ฃนาเคร่ืองยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซิ.ซิ. หรือเคร่ืองยนต์ 

ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซิ.ซิ. ท่ีมีสภาพใข้งานได้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ท่ีหน้างานสำหรับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 

ใข้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง และการส่งวัสดุเพ่ือทำการทดสอบ เฉพาะในสถานท่ีก่อสร้างตามสัญญาต้ังแต่วันเร่ิม 

งาน จนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับน้ํามันเซ้ือเพลิง นํ้ามันหล่อล่ืน ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม 

และผู้รับจ้า าองรับผิดขอบในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความ 

เสียหายน้ันจะเกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล หรือเทศบาล ท้ังน๋ีโดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ 

ดังกล่าว มาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย

๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์สำหรับใข้ในการสำรวจเพ่ือการก่อสร้างตามรายการต่อไป 

น

(๑) เคร่ืองมือและอุปกรณ์[นการวางแนว

(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบงานก่อสร้างตามรายการต่อไปน้ี



(๑) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใข้ในการทดสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุ วิธีการ 

^ดสอบความแน่นแบบมาตรฐน (ร !/\ผ อ ^ อ  0 0 ^ 6 /0 ไอผ 7657)

(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใซ้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ 

ทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (1ฬ001ค6อ 00^/1^(ถ าอแ  7657)

(๓) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใข้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ 

ทดสอบความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (61610 06^5177 7657)

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใซ้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการทดสอบ 

หาค่าขนาดเม็ดของวัสดุ (51676 /\ผ/\แ17515)

๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๑๓,๑๔ และ ๑๔ นับต้ังแต่วันเรีมสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลา 

ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑๗ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออฯนัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงาบอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ 

ควบคุมงาน

๑๘. ผู้รับจ้างจะต้องมืเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรใครงการ ใต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใม่ตำกว่าประเภทภาคี 

วิศวกร จำนวน ๑ นาย

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

นาย

๑๙. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง ( ผ อ ^  5(ะแ60บ16) รวมท้ังแต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบการ 

การก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเคร่ืองจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พจารณาใหความเหนขอบภายในกัาหนด ๗ วัน นับถดจากวัน 

ลงนามในสัญญา โดยแผนงานท่ีเสนอจะต้องแสดงข้ันตอนของการทำงาน กำหนดเวลาท่ีต้องใข้ในการทำงานหลักต่าง 

ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มือำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฎ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ 

และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงขนบท หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด

ผู้ยนข้อเสนอต้องยนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

๒๖ เมษายน ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒ เมษายน ๒๔๖๒ ถึงวันที ๒๔ 

เมษายน ๒๔๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจากชำระ 

เงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ ผ\/^.กอกรบก5-ร๐.1;1า,\^ห/.^๐โลฬ(ล.5๐.ปา หรือ 

-  ไ)โ๐0บโ6๓6ก73๐.17) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๗๙๔๗๓ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง



เทศบาลตำบลโนนสูง ผ่านทางอีเมล์ {วโลก66@ก๐กรบกฐ.3๐.*1า หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี

^๒  &เษายน ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลโนนสูงจะซ้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

พพพ.กอกรนก5-50.1:1า,ผท/พ.^๐โลฬ1.3.3๐.111 และ ผผผ.3เวโ๐๐นโ©Iาาลก*.5๐.*1า ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ^

(นายประสงค์ โพธ้ีมีสืริ)

นกยกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ 6-6? ใต้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว\66เก5)

เลขท่ี ๗/ ๒๔๖๒

การจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากลู่ช่างอ๊ีดถีงสุดเขตเทศบาล

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง 

ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโนนสูง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "สำนักงาน,1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอ๊ีดถีงสุดเขตเทศบาล ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวฬก่เก?) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปน้ี 

๑. เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

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: /  เ.๐ + ๐.๔๐ * ^  /  1ะ๐ +

๐.๒๐ * (-1: / เ-๐
งานหินเรียง สูตร X ๒.๒ ะะ ๐.๔๐ + ๐.๒๐ * แ /  ๒  + ๐.๒๐ •& /แ /เฬ ๐

+ ๐.๒๐ * 1-1: /  เะ0

งานผิวทาง ,7(1,ร(ะ สูตร X ๓.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * /ฬ /  + ๐.๒๐

* &  /  50 + ๐.๑๐ * 1=1 /  1=0

งานผิวทาง ฬ :,?/ท สูตร X ๓.๓ ะะ ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * 1\/แ /  เฬ(ว + ๐.๔๐ *

ฬ  /  /̂ 0 + ๐.๑๐ * [ะ1: /  1:0 + ๐.๑๐ * โ1: /  1-0

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยซนํร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม



* ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิภส์

' (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 800 (8111 ๙  อบลกฒ65)

............................ ๆลๆ.............................

๒. คุณสม,บตฃองผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มิความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ้ืงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ซ่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ้ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนขอให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มิอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มิผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข่อเสนอให้แก่ สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มิคำส่ังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอตองเป็นนิติบุคคลและมิผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว;ปปเก?) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาท 

ล้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราซการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราขการส่วนท้อง 

ถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีสำนักงานเช่ือถือ สัญญาเดียว

๒.๑๑ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองด้นในการจ้าง ของกรมทางหลวง หรือกรม 

ทางหลวงซนบท หรือกรมบัญชีกลาง สาขางานทาง การกำหนดข้ันต่าง  ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวงเงินค่า 

ก่อสร้างกำหนดไว้ อย่างใดอย่างหน่ืงก็ได้

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ถูกดัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระบียบที่เกี่ยวข้อง ในการรับจ้าง 

งานก่อสร้างและประกาศรายซ้ือผู้!มมสิทธิเสนอราคา ในวันท่ียื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์



'  การดูสถานท่ีก่อสร้าง ให้ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานท่ีก่อสร้างด้วยตนเอง

โดยถือว่าผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและบีญหาต่าง  ๆ

ดีแล้ว เม่ือมีอุปสรรคและบีญหาในเวลาทำงาน จะมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลไม่ได้

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสม,บัติ ดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 

ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมด้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 

หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาไค้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย่

๒.๑๓ ผู้รับจ้างจะตองจัดหารถยนต่ปีคอัพ ขนาดเคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ 

.ซิ.ซิ.หรือเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ซิ.ซิ. ท่ีมีสภาพใข้งานไค้ดีอย่างน้อย ๑ คัน ไว้ท่ีหน้างานสำหรับ 

เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลใข้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้างและการล่งวัสดุเพ่ือทำการทดสอบ เฉพาะในสถานท่ีก่อสร้าง 

ตามสัญญาต้ังแต่วันเร่ิมงาน จนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับน้ัามันเซ้ือเพลิง น้ัามัน'หล่อล่ืน ค่า 

อะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการใช้ 

รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล หรือเทศบาล ท้ังน้ีโดยผู้รับจ้างต้องนำ 

กรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ดังกล่าว มาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย

๒.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพ่ือการก่อสร้างตาม

รายการต่อไปน้ี

(๑) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวางแนว 

(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

๒.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครืองมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบงานก่อสร้างตามรายการ

ต่อไปน้ี

(๑) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุ วิธี 

การทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน (ร!/\แอ/ ก̂อ (ะ(วเทโ3/\(ถโเ0ผ 7557)

(๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธี 

การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (เท0015150 อวเท^07101^ 7557)



'  (๓) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใซ้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงาบทดสอบวัสดุวิธี

การทดสอบความแน่น‘ของวัสดุงานทางในสนาม (1=1610 อธผรเ'โV 7657)

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใข้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุวิธีการ 

ทดสอบหาค่า‘ขนาดเม็ดของวัสดุ (ร16\^ ^ผ/\17ร1ร)

๒.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๒.๑๓ , ๒.๑๔ และ ๒.๑๔ นับต้ังแต่วันเร่ืมสัญญาจ้างและตลอด 

ระยะเวลาก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๒.๑๗ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาบประจำวับ ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอ 

ต่อผู้ควบคุมงาน

๒.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรโครงการ ไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใม่ต่ํากว่าประเภท 

ภาคีวิศวกร จำนวน ๑ นาย

(๒) ช่างประจำโครงการ วุฒิใม่ต่ํากว่า ปวซ. หรือ ปวส สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรวจ จำนวน

๑ นาย

๒.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง ( ผ อ ^  5(161601116) รวมท้ังแต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเครืองจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นขอบภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญา โดยแผนงานทีเสนอจะต้องแสดงข้ันตอนของการทำงาน กำหนดเวลาท่ีต้องใข้ในการทำงานหลักตาง 

ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มือำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพิงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ 

กำหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงขนบท หรือมาตรฐานอ่ีนท่ีเก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มือำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจควบคุม (ล้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ล้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถีงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีใต้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว!น (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

V (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิขย์ (ล้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ล้ามี)

(๔.๓) .แบบรูปและรายการละเอียด

(๔.๔) เง่ือนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณท่ีใข้กับ 

สัญญาท่ีปรับราคาไค้ รายการ ก่อสร้างถนน 

ประเภทงาน

งานดิน สูตร X ๒.๑ ะะ ๐.๓๐ + 0.๑0* 11 /  เ๐ + ๐.๔๐ * 6* /  6๐ + ๐.๒๐ * ค: /คว 

งานหินเรียง สูตร X ๒.๒ ะ ๐.๔๐ + ๐.๒๐* I * / 1๐ + ๐.๒๐ * เฬ*/ เฬ๐ + ๐ .๒ ๐ *ค /ค ว

งานผิวทาง ?(:,าโ0, 5^ สูตร X ๓.๑ ะ ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * /\* /  / \๐ + ๐.๒๐ * ค: / 8 0  + ๐.๑๐ * ค: / 8 0

ง า น ผ ิ ว ท า ง 1 8^  สูตร X ๓.๓= ๐.๓๐ + ๐ .๑ ๐ * เพ: /  เฬ๐ + ๐ .๔๐* /\* /  /\0 + ๐ .๑๐*6*

/[ะ(ว + ๐.๑๐ * ค / 1-0

(๔.๔) รายละเอียดการคำนวณราคา 800 (8111 0* 0บลก*เ*เ6ร)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ท้ังหมดท่ีไค้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ8 โ11๒ (8๐โ*ลช๒ อ00บ๓6ก1: 

8๐โ๓ ล*)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ว ฝท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ 8อ8 ค๒ (โ,๐โ๒ ช๒ อ๐๐นโฑอก* โ๐โ๓ ล*) 

๓ .๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ้ืงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำน' .•■ไ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเบีนบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณี ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 808 ค๒  (8๐โ*3ชเ6 อ๐0บ๓6ก* 

เ-อโทาล*)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบล้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)ให้ 

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ 808 ค๒ (8๐โ*ลเว๒ 0๐(ะน๓6ก* โ๐โ๓ ล*)



๔. การเสนอราคา

๙.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ลูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ 9อ9 ค๒  (?๐โ*ลช๒ อ0(ะบโฑรกI โอเ'โกล*)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒

พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงคร้ังเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ้ืงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนใต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๙.๓ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๙.๕ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐต้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๙๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท 909 ค ๒ (?๐โ*ลเว๒  อ๐(ะบ๓6ก*โ๐โกาล*) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ?อ9 ค ๒ ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒30เ) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๙.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการ  ๆจะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 

ผู้ยืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท้ิง

ะ;*
-



งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้อเสนอรายน้ัน มิใซ่เป็นผู้รเริมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ 

ร่วมมือเป็นประโยซน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฎิบ้ติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามว้น เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมใต้ 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญขีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผผ.รเวโ๐๐บโอโทอก*.ฐ0:ชา 

๕. หลักประกันการเสบอราคา

ผู้ยืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน้ีงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง 

ล้านบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ

นใยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 

ดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซ่ึอผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ๆ ดังน้ี

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ึอผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน



เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์

, หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕

วัน นับลัดจากวันทีสำนักงานไค้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาณียนร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ 

ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ต่อเม่ือไค้ทำสัญญาหรือ 

ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอไค้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้เดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี สำนักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมนัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไมครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขท่ีสำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมีใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างน้ัน ไม่มีผลทำให้เกิดการไค้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ตังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ช้ือเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไค้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมไค้ 

สำนักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน้ีงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ไค้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน้ีงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไค้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นสำคัญ และให้ถือวาการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสิยหายใดๆ



มิได้ รวมท้ัง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่า 

จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น 

การเสนอเอกลารอันเป็นเท็จ หรือไข้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

สำนักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 

รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มิสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก 

สำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามิการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 

ร่วมกัน หรือมิส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอิน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 

เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำ 

สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ช่ืงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ก0าหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มิดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับสัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างช่ืงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๘ งวด ตังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๑. งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานดิน



คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๔ ของเงินค่าจ้าง งานดินคันทาง งานดินตัด งานดินถมและงานท่อลอด

๒. งานท่ีปรับราคาไม่ได้

คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้าง งานขุดย้ายด้นไม้ งาน'ร้ือถอนต่าง  ๆ และงานจัดการ 

เคร่ืองหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง แล้วเสร็จท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ตงาน 

งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานดินและงานหินเรียง

งานข้ันรองพ้ืนทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จท้ังหมด และงานข้ันพ้ืนทาง (หินคลุก) แล้วเสร็จ 

เป็นพ้ืนท่ี ๒,๙๗๕ ตารางเมตร หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๕ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๖ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบติงาน 

งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานดินและงานหินเรียง

งานข้ันพ้ืนทาง (หินคลุก) และงานร้ือผิวจราจรเดิม แล้วเสร็จท้ังหมด หรือผลงานสะสม 

รวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๑ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิษัติงาน 

งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง ?โ\๓6 (1๐31 และ รเวเาลพ0 (I(วกต'616 

‘งานผิวทางและไหล่ทาง /\ร{วเาลพ0 (1๐ก(ะโ6*6 แล้วเสร็จเป็นพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ตาราง 

เมตร หรือผลงานสะสมรวมท้ังโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๔๘ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดท่ี ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิป็ติงาน 

งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง ?โ\๓6 (1๐31: และ /\ร1วเาลแเ0 (1๐ก(:โ6*6 

'งานผิวทางและไหลทาง วเาลพ0 (ะอก(ะโ6*6 แล้วเสร็จเป็นพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๖๕ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๗ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน

งานท่ีปรับราคาได้ ประเภทงานผิวทาง I3['เกา6 ดวล* 1 730^ (103* และ /\ร0แลพ6

(1๐ก(ะโ6*6

งานผิวทางและไหล่ทาง /\ร0แลพ0 (1(วก(1โ6*6 ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด หรือผลงาน 

สะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๒ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดท่ี ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๘ ของเงินค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน 

งานท่ีปรับราคาไม่ได้

งานไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จท้ังหมด หรือผลงานสะสมรวมท้ังโครงการแล้วเสร็จ



ไ]ระมาณร้อยละ ๙๐ ของงานท้ังหมด 

ให้แล้จเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานก่อสร้าง

งานท่ีปรับราคาไมได้

งานเคร่ืองหมายจราจรและงานอื่น ๆ ที่เหลือแล้วเสร็จท้ังหมดรวมทั้งทำสถานท่ี 

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย หรือผลงานละสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๐๐ ของงานท้ังหมด ให้ 

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเลือกส่งงานงวดหน่็งงวดใดก่อนก็ได้ยกเว้นงานงวดสุดท้าย 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี

๙.๑ กรณีทีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อ่ืนทำอิกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!]นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดัง 

ระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกํดข้ึน 

ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชำรุด

บกพร่อง หรือเสียหายน้ัน เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่ 

เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแล้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซัด 

ข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีท้ังส้ิน หากผู้รับจัง บิดพล้ิว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วัน 

ท่ีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแล้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 

มีสิทธิท่ีจะทำการน้ันหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันโดยผู้รับจ้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๑. การหักเงินประกับผลงาน

5?นการจ่ายเงินแต่ละงวด สำนักงานจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของเงินท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือ 

เป็น ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังส้ินไม่ตากว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อ 

หน่วย) หรือของค่าจ้างท้ังหมด (สำหรับสัญญาทีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของของ 

ธนาคาร ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน มาวางไว้ต่อเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือเป็น 

หลักประกันแทนก็ไต้

เทศบาลตำบลโนนสูงจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว 

ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย



* ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ

. ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.

๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ สำนักงานได้รับอนุม้ติเงินค่าก่อสร้างจากราย 

จ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒.๒ เม่ือสำนักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนัาสิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ีงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฎินัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณิซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือป สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมึสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือ 

ไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

การส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๒.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่็งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 

ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ีท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๒.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 

ร้องค่าเสิยหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยซนํร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอินใดในการเสนอราคา



* (๓) การทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ

กระทบต่อประโยซน่สาธารณะ

(๔) กรณีอืนในทำนองเดิยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทํกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใข้ในกรณีท่ี ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิมซ้ืนโดยวิธการต่อไปน้ี

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมอวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรือง การพิจารณาซ่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไวิใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีสำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของทางราซการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๔. มาตรฐานแมิอช่าง

เม่ือสำนักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม 

ประกาศนี้แล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏินัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒิบัตร 

ระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่า 

ร้อยละ - ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๔.๑ (๑) วิศวกรโครงการ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ตำกว่า

ประเภทภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๑๔.๒ (๒) ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ํากว่า ปวซ. หรือ ปวส.สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสำรวจ

จำนวน ๑ คน

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ช่ัวคราว

๑๗. ข้อเลนอแนะวิจารณ์ หรือแลดงความคิดเห็นโดยเจตเผยตัว

ผู้ร้บจ้างและผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็บหรือข้อเสนอแบะ เก่ียวกับร่างขอบเซต 

ของงาบบ้ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุซ่ึอท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพทํ ท่ีสามารถติดต่อไต้ตามบ้ี 

ลำนักงานเทศบาลตำบลโนนลง

เลขท่ี ๑๔๔ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ทางโทรสาร



๑-๔๔๓๗-๙๒๗๐

ทาง 6-๓ลแ

เวโลก66@ก๐กรนกฐ.ร๐.■ชา 

ทางเว็บไซต์ 

ผผผ.ท๐กรนทฐ.5๐.*เา 

๑๘. กำหนดให้ลอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า

เทศบาลตำบลโนนสูง 

๒ เมษายน ๒๕๖๒


