
- 41ง -

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อศร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า 

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ท่ี ๑ ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-
เว๒ ฟเทฐ)

เทศบาลตำบลท่าสุด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านห้วยพลู หมู่ท่ี ๑ ตำบลท่าสุด ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเทฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เปีนเงินทั้งสิ้น 
๔,๙๖๘,๐๖๕:.๔๔ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องมีคุณสมใ!เต ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔ .ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ไนบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลท่า 

สุด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น 
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าขั้น ๖ ประเภท 
หลักเกณฑ์คุณสมบีติทั้วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า ๒,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่เทศบาลตำบลท่าสุดเชื่อถือ

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'1 ต้องมีคุณสมนิติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมด้ารายใดรายหนื่งเป็นผู้เข้าร่วมด้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี



การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน สิงของ หริอมูลค่าดามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อดกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าบนต้องใข้ 
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดิยวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่อื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อดกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่ว่มค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะด้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท!ม่ใข่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 
การที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

ส์าหรับข้อดกลงๆ ทึ๋!มใด้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 
ต้องมึคุณสมบ้ดครบถ้วนตามเงอนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชีญขวน

๑๓. ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะ(ออบ0 กเอ 
ธ0ท6๓ ๓ อก* ?โ00นโอ๓601:: 6 - 6 ? ) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้อื่บข้อเสนอต้องอื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
..........'..โ..........ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง ..........................น.

ผู้สนใจสามารถขอขึ้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ดั้งแต่วันที.่....................... ถึงวันท่ี
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากขำระเงิน
เป็นที่เริยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไขต่ ท/ท/ท/.*3รน(±30.ป1 หรือ ท/ท/ท/.ฐ[วโ๐(ะนโอ๓ อก*.?๐.ปา หรือ 
สอบถามทางโทรกัพท์หมายเลข ๐๕;๓๗๘๗๑๐๑ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
เทศบาลตำบลท่าสุด ผ่าน'ทางอีเมล์ 5570102@อเ13-30.ปา หรือข่องทางดามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่
........................ โดยเทศบาลตำบลท่าสุดจะขี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บใขต์ ท/ท/ท/.*ล5บ0เ.30.*1า และ
ท/ท/ท/.30โออนโอ๓ อก*.5๐.1:๒ ในวันท ี.่.......................

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. ๖๕๖๖

(นายสมดักดิ้ ศรีบุรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด

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



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ชเปปเกร)
เลขท่ี ........................

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก บ้านห้วยพลู หมู่ท่ี ๑ ตำบลท่าสุด

ตามประกาศ เทศบาลตำบลท่าสุดไ,ไ 1";ลงวนท มกราคม๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าสุด ขี่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลท่าสุด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
ก่อสร้าง ก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอบกรีดเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้าน 
ห้วยพลู หมู่ท่ี ๑ ตำบลท่าสุด ณ บ้านห้วยพลู หมู่ท่ี ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-1ว๒ฟเกร) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑ .๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใข้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
..................................ฯลฯ..................................

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล

ตำบลท่าสุด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธํ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสิ่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖
ประ๓ ทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๔,๐๐๐.0๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสิ่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา 
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลท่าสุดเซื่อถือ

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใข่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ทั่โม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเขิญชวน

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(เะ๒0*โ๐ก10 โท๓ 6ท* บเ'6๓ 6ก* ะ 6 - 6 ? ) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ



๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใข่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

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

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านมีผู้อำนาจลงนามผูกพัน (ถ้ามี)
(๔.๓) สำเนาทะเบียนภานิซย์ (ถ้ามี)
(๔.๔) สำเนาแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๔) สำเนาแสดงการลงทะเบียนในระบบ ร-ธ? (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โอโ*ลชเ.ร อ(ว(ะบการก* 
โอโ๓ ล*)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้เดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ ค๒ (โอโ*ลเว(ร 0๐(ะน๓ รก* โอโ๓ ล*) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจชื่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔ 
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น 

๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รเทโร)

(ถ้ามี)



(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบใบรูปแบบ ค เ6 (เ̂ อชเล๖๒ 0๐(ะชกา6ก*
ควโกาล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.ฅเ (๒) ให้ 
โดยผู้ยื่บข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ?0โ1 ฅ เ6 (ควโ*ล๖๒ อ๐(ะน๓ 6ก* ควโ๓ 3*)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาใบรูปแบบ ? วโ ค (6 (โ5๐กลช๒ 0๐(ะชกกอก* ควโ๓3*)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-๖]ชกเกฐ) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง 
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ เ3^  ค ๒ (^อกล๖๒ อ๐อบ๓ อก1: ^๐กากล*)

ใบการเสนอราคาให้เสนอราคาเนินเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเนิน 
ส์าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ทั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ
ลัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่โต้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลท่าสุด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที.่.......................  ระหว่างเวลา........................ น. ถ ึง ..........................น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนินเกณทํ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประ๓ ท ^อเ3 ค ๒ (โ3๐โ*ล๖๒ 0๐{ะช๓ 6ท* โกาล*) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเนินผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร โ,อ]ะ ค'๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ)ว๒ลช) เพื่อเนินการ 
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าสุด ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมปติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือโม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่บข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่บข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลท่าสุด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลท่าสุด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้น มีใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดัง
กล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตำบลท่าสุด 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิปติ ดังนี้
(๑) ปฏิบ้ติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทิ้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไขต์ ผผพ,5(วโ๐0นโ6๓ 6กบ?0.ปา
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๖๒,๔๐๐.0๐ บาท (สองแสน 
หกหมื่นสองพันสีร้อยบาทถ้วน)

๔.® เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซื่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า



ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นอบันเอกสาร
ดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลท่าสุดตรวจสอบความถูกต้องในวันที.่....................... ระหว่าง
เว ล า ........................ น. ถ ึง ..........................น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่บข้อเสนอใบรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใข้หนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด 
ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงาบของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลตำบลท่าสุดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกัน 
ภายใน ๑๕ วับ นับกัดจากวับที่เทศบาลตำบลท่าสุดไค้พิจารณาเห็นขอบรายงานผลคัดเสือกผู้ขนะการประกวดราคา 
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ 
ต่อเมื่อไค้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไค้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืบให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าสุด
จะพิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาใบการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลท่าสุด จะ

พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขที่เทศบาลตำบลท่าสุดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช่สาระ 
สำคัญและความแตกต่างบั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไค้เปรียบเสืยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด 
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น

๖.๔ เทศบาลตำบลท่าสุดสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ชื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลท่าสุด

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไค้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลท่าสุด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม



ได้ เทศบาลตำบลท่าสุดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลตำบลท่าสุดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ 
จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยขน์ฃอง 
ทางราขการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลท่าสุดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มีไต้ รวมทั้ง เทศบาลตำบลท่าสุดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ 
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือไต้ว่ายื่นข้อเสนอ 
กระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา 
แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตั๋าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจตำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
เทศบาลตำบลท่าสุด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอบั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อไต้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถตำเนินงาบ 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณี หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ เทศบาลตำบลท่าสุด มีสิทธิท่ี 
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม,รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่า 
เสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลท่าสุด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลท่าสุด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไต้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือจัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ทโร เสนอราคาสูงกว่าราคาตั๋าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ร/ทโ5 ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ทโร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ ร/ทโร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ร/ทโร ที่จะไต้รับแต้มต่อต้านราคาตามวรรณหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน 
สัญญาสะสมตามปีปฎิทินรวมกับราคาที่เสนอในคร้ังนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายไต้ตามขนาดที่ขึ้น 
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ ร/ทโร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตั้าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีไต้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย



๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบ,บสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลท่าสุด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ใต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก 
ประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลตำบลท่าสุด 
ยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท่ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ชี่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกับของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลท่าสุดจะจ่ายค่าจ้างขื่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง 
ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างไต้ปฏิฟ้ติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ไต้รับอนุญาตจาก

เทศบาลตำบลท่าสุด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าปีนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง 
น้ัน

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

๑0. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขื่งไต้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใบระยะเวลา ไม่น้อย 
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลท่าสุดไต้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแขมแกิไขให้ใช้การไต้ดีดังเดิม 
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง



๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลท่าสุดได้รับอนุม้ติเงินค่าก่อสร้าง 

จาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ 
จายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลตำบลท่าสุดได้คัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 
ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใข่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีทึ๋ใม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลท่าสุดได้ดัดเสือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลท่าสุดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก 
ร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกับ การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสิยหายอื่น (ถ้ามี) รวม 
ทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลตำบลท่าสุดสงวนสิทธึ๋ที่จะแกัใขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา 
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลท่าสุด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลตำบลท่าสุด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้Iด้โดยที่ผู้ยื่นข้อ 
เสนอจะเรียกร้องค่าเสิยหายใดๆ จากเทศบาลตำบลท่าสุดไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลท่าสุดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ใบการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร 
แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่บข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเสือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสืยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน



กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลท่าสุด 

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงซี่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า 
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มชื้นโดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตริ 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว  ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า เ0 จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลท่าสุดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๓. มาตรฐานฉมิอช่าง
เมื่อเทศบาลตำบลท่าสุดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏินัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มี 
วุฒิบัตรระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่บข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เทศบาลตำบลท่าสุด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับเทศบาลตำบลท่าสุด ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลท่าสุด
มกราคม ๒๔๖๖


