
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี ๒/๒๕๖๔

การจางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาเหนือหมูท่ี ๖ ไปบาน พระซองนอย หมูท่ี ๔
ตําบลพระซอง

ตามประกาศ เทศบาลตําบลพระซอง
ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตําบลพระซอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลตําบลพระซอง" มีความประสงคจะ ประกวดราคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาเหนือหมูท่ี ๖ ไปบาน พระซองนอย หมูท่ี ๔ ตําบลพระซอง กวาง ๕ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ผิวจราจรมีนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตําบล
พระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
.................................ฯลฯ.................................

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก เทศบาล

ตําบลพระซอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวาชั้น ๖
ประเภทหลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไวกับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหกหม่ืนหาพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลพระซองเชื่อถือ

๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ

กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะตองเปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได

สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย



ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานกอสราง สาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวาชั้น

๖ ประเภทหลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไวกับกรมบัญชีกลาง
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง



ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตวัหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก เทศบาลตําบลพระซอง ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลพระซอง ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และเทศบาลตําบลพระซอง จะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต เทศบาลตําบลพระซอง จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของเทศบาลตําบลพระซอง

๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได



(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๙๕,๑๗๑.๐๐ บาท (สองแสน
เกาหม่ืนหาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหเทศบาลตําบลพระซองตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญารวมคา
กําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลตําบลพระ

ซองจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ เทศบาลตําบลพระซอง จะ
พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขท่ีเทศบาลตําบลพระซองกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลตําบลพระซองสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจดัซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลตําบลพระซอง

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลตําบลพระซอง มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได เทศบาลตําบลพระซองมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ เทศบาลตําบลพระซองทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลพระซองเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง เทศบาลตําบลพระซองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได
วายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเทศบาลตําบลพระซอง จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลพระ
ซอง มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลพระซอง

๖.๗ กอนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบลพระซอง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับเทศบาลตําบลพระซอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเทศบาลตําบล
พระซองยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด



๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

เทศบาลตําบลพระซองจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจาย
ท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้

เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เทศบาลตําบลพระซอง จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจาง
ชวงนั้น

๙.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลพระซองไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ เทศบาลตําบลพระซองไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๔

๑๑.๒ เม่ือเทศบาลตําบลพระซองไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒)



(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลตําบลพระซองไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลตําบลพระซองจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลตําบลพระซองสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลพระซอง คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ เทศบาลตําบลพระซอง อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลพระซองไมได

(๑) เทศบาลตําบลพระซองไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลตําบลพระ
ซอง หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สตูรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลตําบลพระซองไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ
๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือเทศบาลตําบลพระซองไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและ



ใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชาง จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย
๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๓.๑ ชางโยธา
๑๓.๒ ชางกอสราง

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

เทศบาลตําบลพระซอง สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับเทศบาลตําบลพระซอง ไวชั่วคราว

(นางสาวนฤมล เหลือบุญชู)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง
๕ มีนาคม ๒๕๖๔


