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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ จากแยกสาธารณะถึงถนนเล่ียง 

เมือง (ชุม'ซนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (6-เวเฟฟเกฐ)

เทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน 
มิตรภาพ ซอย ๑ จากแยกสาธารณะถึงถนนเล่ียงเมือง (ขุมขนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (6-เว\66เกฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังสิน ๘๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
(แปดแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวเน่ือง 

จากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
คลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ไนบัญขีรายข่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ีนด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโนน 

สูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น 
ธรรมไนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิใเละความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปเกฐ) จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหม่ืนห้า 
พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกฃนท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงเช่ือถือ สัญญาเดียว 

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
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ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม,ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้[นเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัข และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อ 
สร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ท้ังน้ี "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (̂ 1.6ชโ๐ก!0 
ธ๐V©โก๓อก!;?โ๐อบโอ๓อก!;; อ - (3? )ของกรมบัญขีกลาง

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์([ะ๒ช:โ0 ก!อ6(วห6โก๓อ ก ! :๐อบโอ๓อก!:ะอ -0 ? )ของกรมบัญขีกลางตามท่ีคณะกรรมการป.ป. 
ซ. กำหนด

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้!ม่แสดงบัญซีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญซีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญขีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๔๖๑ ถึงวันท่ี 
๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๑ โดยดาวนิ!หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ขำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ ผฬโ^.ก๐กรบก5-?๐.!:1า1'ฬ/ผพ^อโอฬ๒.ฐ0.1:ห หรือ 
ผผผ.ฐ!:วโ๐(ะนโ6โก6ก!:.5๐.!:(า หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๗๙๔๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(นายประสงคํ โพธิมีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ แล: 
ในระบบ 6-6? ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

- ’- ‘ไ - .: •ป- .- ■.1*- :

เอกสารส่วนท่ี ๒)
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเถเชเกร)
เลขที่  ฟ .๒̂ -?.’® 

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ ขอย ๑ จากแยกสาธารณะถึงถนนเลี่ยงเมือง (ชุมชน
ดอนแด้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ลงวันที ๓ ธนวากม ' ' . ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโนนสูง ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "สำนักงาน" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง 
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ถนนมติรภาพ ซอย ๑ จากแยกสาธารณะถงึถนนเลีย่งเมอืง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนน 
สมบรูณ)์ ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์โดยมฃีอ้แนะนำและขอ้กำหนดดงัตอ่ไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรปูและรายการละเอยีด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาจา้งกอ่สรา้ง
๑.๔ แบบหนงัสอืค้ําประกัน

(๑) หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ สตูรการปรบัราคา ^  ะะ ๐.๓๐ + ๐.๑๐ แ /10 + ๐.๓๕ 0 /(1๐  - ๐.๑๐ เท'เ:/1\/1๐ + ๐๑๕

ร!/ร๐
๑ .๖ บทนยิาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชนร่์วมกัน 
(๒) การชดัขวางการแชง่ขน้อยา่งเปน็ธรรม 

๑ .๗ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒

๑ .๘ รายละเอยีดการคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้งตาม 8 0 0  (8111 0 ! 0นลกฒ 6ร)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
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๒.๔ ไม'เปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว ้
ซัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ม'ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัขกีลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไว้ในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนขือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติิบคุคลทีผู้่ทิง้งานเปน็หุน้สว่นผู้ 
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคิณุสมบตัแิละไม'มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราขกจิจานเุบกษา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อิาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งั
กลา่ว

๒.๘ ไม'เปน็ผูม้ผิลประโยขนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก ่ สำนกังาน 
ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม ใน 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผู!้ดรั้บเอกสทิธหรือความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มิค0าสัง่ใหส้ละเอกสทิธึแ๋ละความคุม้กนัเขน่ว่านัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็บคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคล และมผิลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีว
กนักบังานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-เว]ปป!!าฐ) จ้างกอ่สรา้งในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๔๒๕;๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสน 
สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราซการ หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ระเบยีบราขการสว่นทอ้งถิน่ รัฐวิสาหกจิ หนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกซนทีส่ำนกังานเชือ่ถอื สญัญาเดยีว

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้" ต้องมิคุณสมบตั ิ ดังน้ี 
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งม ิ

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการ 
รว่มคา้" สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานกอ่สร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใข ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(๒) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไมใตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติบิคุคลแต่ละนติิบคุคลท ี
เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมคิณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณทีีก่จิการ 
รว่มคา้ไดม้ขิอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิขอบ 
หลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใขผ้ลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย 
เดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่เสนอราคาได้

ทิง้นี ้"กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ด 
ทะเบยีนเปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขิย์

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
ป:๒ โ๐ก]0 (3(^6โก๓601: ?โ๐*:นโ6๓ 6เา1: ะ 6 - (วิ?) ของกรมบญัชกีลาง
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๒.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
ดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (เะ๒01:โ๐ท!0 6 0 ^ 6 โก๓ ลก1: 9โ00นโ6๓ อก1:: 6 - ธ?) ของกรมบญัซกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีาย
รบัรายจา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงนิผา่นบญัชธีนาคาร เว้น
แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓ . ๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี ้

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจำกัด ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรือบริษทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิซน่ติบิคุคล ใหย่ื้น 
สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาซนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรือสำเนาหนงัสอืเดินทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิต้ถือสัญซาติไทย พรอ้มทัง้รับรองสำเนา 
ถกูตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเปน็ผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาซองการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบยีนพาณซิย ์ (ถ้าม)ี
(๔.๒) สำเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทั1้ตย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 909  ค ๒ (?0โ๒เวเ.6 0๐011๓6ท1:
โ๐โ๓ ล1โ)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดังกลา่วในรูปแบบ 909  ค เ6  (9๐โเโลเว๒ 0๐0น๓ 6ก1:1=0โ๓ ล*) 

๓ . ๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี้
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(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 
อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมฟต้ามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทัง้นีห้ากผู ้
รบัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) สำเนาหนงัสอืรบัรองผลงานกอ่สร้างพร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูตอ้ง 
(๓) บญัชรีายการกอ่สรา้ง หรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ซึง่จะตอ้งแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณ ์ คา่แรงงาน ภาษปีระเภทตา่งๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย
(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ^ 0 โ ค'๒ (?0โ*ลช๒ 0๐(ะนกา©ท* 
โอโกาล*)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดา้เนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบถ้วน 
ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) ให ้
โดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ดังกลา่วในรูปแบบ คอโ ค ๒ (ค๐โ*ลเว๒ อออน๓ ©ก* คอโ๓ ล*)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ คอโ ค!๒ (คอโ*ลเว๒ 0๐011๓6ก* คอโ๓ ล*)

๔.๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒
พรอ้มจดัทำใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ใบบญัชรีายการกอ่สร้างใหค้รบถว้น

ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไตเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา 
เดยีว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตัวหนงัสือเป็น 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และคา่ใขจ่้ายทัง้ปวงไว้แลว้

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นไตเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไีต้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ไม'เกนิ ๙๐ วัน นับ
ถดัจากวันลงนามในสญัญาจา้งหรือจากวนัทีไ่ตร้บัหนงัสอืแจ้งจาก สำนกังาน ใหเ้ริม่ทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๕ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์
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เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท ? 0 ? ค ๒ (?๐โ*ลช๒ 0๐(ะนกาลก* ^(วโโฑล*)โดยผูย่ื้นข้อเสนอต้องเปน็ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบล้วน 
ถูกต้อง และซดัเจนของเอกสาร ควโะ ค[อ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มูล (บเว1๐3ป) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้กส่ำนกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ตามขอ้ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยขนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาทีม่ผีลประโยขนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะ 
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑ .๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัราย 
ชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และสำนกังาน จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วเปน็ผูท้ิง้ 
งาน เว้นแต่ สำนกังาน จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ มใิขเ่ปน็ผูรื้เร่ิมใหม้กีารกระทำตงักลา่วและไดใ้หค้วาม 
รว่มมอืเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของสำนกังาน

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิ ตังน้ี
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ลา้ม)ี รวมคา่ใช้

จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผ ผ . 3)วโ๐ลนโล๓ 6ก 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์เงนี ้สำนกังานจะ
พจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูข้นะการยืน่ขอ้เสนอ สำนกังาน จะพจิารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล การ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ
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เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่วบถว้บ หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีส่ำนกังานกำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในสว่นทีมิ่ใซส่าระสำคัญและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เลนอรายอืน่หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย 
คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๕ . ๔  สำนกังานสงวนสทิธิไ้มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณี
ตังต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในนญัขรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัขรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ของสำนกังาน

(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิล็กทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ 
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืสำนกังาน มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้สำนัก 
งานมีสิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรือไม'ทำสัญญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ สำนกังานทรงไว้ซึง่สทิธิทีจ่ะไม่รับราคาต่ําสดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ท้ังหมดกัเ,ด้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ประโยซนฃ์องทางราขการ 
เปน็สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของสำนกังานเปน็เดด็ขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มิ 
ได ้รวมท้ัง สำนกังานจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะ 
เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรือไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ซือ่ถอืไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุริต เซ่น 
การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใข้ซือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปน็ตัน

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืสำนกั 
งาน จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ซืแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ซือ่ไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากค0าซืแ้จงไม่เปน็ทีรั่บพงิได้ สำนกังาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 
รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกั
งาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญา สำนกังาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
หากปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทิ!้,ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยชน ์
ร่วมกัน หรือมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืลอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 

๖ . การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
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ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัสำนกังาน ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัท!ดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ให้สำนักงานยึดถือโวในขณะทำ 
สญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังต่อไปน้ี 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารเขน็สัง่จา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทลํงวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟทํ

น้ัน ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วนัทำการ
๖.๓ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด
๖.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษทัเงินทนุหลักทรัพย์ทีไ่ต้รับอนญุาตให้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณขิยแ์ละประกอบธรุกจิดํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายขือ่บรษิทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมให!้ขต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนบัถดัจากวนัทีผู่ข้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์(ผูร้บัจา้ง) พนัจากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนกังานจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไตร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีืน่  ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ 
โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๑ งวด ดงันี้

เปน็จำนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิานดำเนนิการกอ่สรา้ง 
ถนน คสล. ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมณ ๓๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เลขที ่ กข.ก.๗/ ๒๕๕๙ ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญา รวมท้ังทำสถานท่ี 
กอ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็ 

หนงัสอืจะกำหนด ดงันี้
๘.๑ กรณทีีผู่ร้บัจ้างนา่งานทีร่บัจ้างไปจ้างชว่งใหผู้อ้ืน่ทำอกีทอดหนึง่โดยไมไตร้บัอนญุาตจาก

สำนกังาน จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่แนดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนัน้
๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งกอ่สรา้ง นอกเหนอืจากขอ้ ๘.๑ จะกำหนดคา่ปรบั

เปน็รายวนัเปน็จำนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐ . ๒๕ ของราคางานจา้ง 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ไดท้ำสญัญาจา้ง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจา้งเปน็หนงัสอืแลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา ไม่นอ้ย
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กวา ๒ ปี นบัถดัจากวันทีส่ำนกังานไดรั้บมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแก!้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน 
๑๕: วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ความชำรดุบกพร่อง

๑๐ . ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากขยายเวลาเบกิจายเงนิงบประมาณรายจา่ย 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณมิีได้ก่อหน้ีผูกพัน
การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ สำนกังานไดร้บัอนมุตัเิงินคา่กอ่สรา้งจากขยาย 

เวลาเบกิจายเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณมิีได้ก่อหน้ีผูกพัน
๑๐.๒ เมือ่สำนกังานไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ 

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเชา้มาจากตา่งประเทศ 
และของนัน้ตอ้งนำเชา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนได้ตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ 
พาณขิยนาว ี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเชา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งสัง่หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ได้

(๒) จัดการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิซน่เดยีวกบัเรอืไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออืน่ทีม่ใิชเ่รือ 
ไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเซน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีีไ่มป่ฏบิติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการพาณซิยนาวี

๑๐.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่สำนกังานไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไปทา่สญัญาหรือขอ้ตกลงจ้างเปน็หนงัสอื 
ภายในเวลาทีก่ำหนดดงัระบไุว้ในขอ้ ๗ สำนกังานจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํา้ 
ประถนั การยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใชค้วามเลยืหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผู ้
ทิง้งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ สำนกังานสงวนสทิธิท้ีจ่ะแก!้ขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสญัญาหรือขอ้ 
ตกลงจา้งเปน็หนงัสอืใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ลา้ม)ี

๑๐.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของสำนกังาน คำวินจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ สำนกังาน อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนี!้ด ้โดยทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีก 
รอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกังานไม่ได้

(๑) สำนกังานไมไ่ดรั้บการจดัสรรเงินทีจ่ะใชใ้นการจดัจ้างหรือไดรั้บจัดสรรแตไ่มเ่พยีง 
พอทีจ่ะทา่การจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป
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(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัจา้งหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชนร่์วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมหรอืสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทำการVIจริตอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกส่ำนกังาน หรือ 
กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑©. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ จะนำมาใชใ้นกรณทีี ่ คา่ 

งานกอ่สรา้งลดลงหรอืเพิม่ขึน้โดยวธิกีารตอ่ไปนี้
ตามเง่ือนไช หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธคีำนวณทีใ่ขก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรฐัมนตรี 

เมือ่วันที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพจิารณาชว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิาร 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ 10 จะต้องคงทีท่ีร่ะดับทีก่ำหนดไว้ในวันแลว้เสร็จตามทีก่ำหนดไว้ใน 
สญัญา หรอืภายในระยะเวลาทีส่ำนกังานไดช้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรชองทางราชการทีไ่ดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕ 

๑๒. มาตรฐานธี!มือช่าง
เมือ่สำนกังานไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตาม 

ประกาศนีแ้ลว้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักลา่ว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมแีละใขผู้ม้วีฒุบิตัร 
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการไดใ้นอตัราไมต่ํา่กวา่ 
รอ้ยละ ๐ ชองแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะตอ้งมจีำนวนชา่งอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดังต่อไปน้ี 

๑๒.๑ ชา่งสำรวจ 
๑๒.๒ ชา่งกอ่สร้าง
ผูร้บัจา้งตกลงเปน็เงือ่นไขสำคญัวา่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมผีูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ตามพระราชบญัญตัวิศิวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประเภทภาควีศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธาหรอืเทยีบเทา่

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูรั้บจา้งตอ้งปฏบิตั ิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั
๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนกังาน สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดั 
เลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอที!่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอื 
ทำสญัญากบัสำนกังาน ไว้ชัว่คราว
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