
( ส าเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๗ 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

ลงวันท่ี         มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

                  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "เทศบาลฯ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๗ ณ ถนนเทศบาล ๗ 
ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                          ๑.๙     ขอบเขตงานก่อสร้าง 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
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                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดงักลา่ว 
                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาลฯณ 
วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไมน้่อยกว่า ๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึง่หม่ืนส่ีพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลฯเช่ือถือ 
                                   ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๒ ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓. ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับ 
รายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
                           ๒.๑๔ ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่
การจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                           ๒.๑๕ ผู้ เสนอราคาต้องมีบคุลากรดงัตอ่ไปนี ้
                               บคุลากรประจ าบริษัทท่ีจะเข้าปฎิบตัิงานเตม็เวลาตลอดโครงการซึง่บคุลากรหลกัอยา่งน้อย
ประกอบด้วย 
                               - ชา่งส ารวจ  (ระดบั ป.ว.ส.)  จ านวน  1  คน 
                              - ชา่งก่อสร้าง (ระดบั ป.ว.ส.)  จ านวน  1  คน 
                               - วิศวกรโยธา (ระดบัภาคี)      จ านวน 1  คน 
                              บคุลากรหลกัต้องมีคณุสมบตัเิป็นบคุลากรประจ าของผู้ เสนอราคาท่ีมีใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บตัรสมาชิกสภาวิศวกรและต้องไมห่มดอายเุน่ืองจากมีความ
เก่ียวเน่ืองกนั กล่าวคือ บตัรสมาชิกสภาวิศวกรรมหมดอายใุบอนญุาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ถือ
เป็นอนัสิน้สดุลง) โดยบคุลากรหลกัทัง้หมดจะต้องมี หลกัฐานเป็นหนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได้ย้อนหลงั 3 
เดือน ก่อนถึงวนัท่ีย่ืนเอกสารงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ของผู้ เสนอราคามาแสดงด้วย 
                        ๒.๑๖.  ผู้ เสนอราคาต้องแนบเอกสาร ดงันี ้
                                 ๒.๑๖.๑ แบบรูปรายการ 

                                 ๒.๑๖.๒  บญัชีแสดงวสัดุ  อุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคา BOQ 

                                 ๒.๑๖.๓  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                                 ๒.๑๖.๔  ค่า K 

  

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 



                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

                                   (๖)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗(๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบ
หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 

                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตอ้งแสดง
รายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   แบบรูปรายการ 
                                           (๔.๒)   รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 



                                           (๔.๓)   บญัชีแสดงวสัดุ อุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคา BOQ 

                                           (๔.๔)   ค่า K 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒ 
พร้อมจดัท าใบแจง้ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  ๖๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่
เกิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้งหรือจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก เทศบาลฯ ใหเ้ร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 
ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่ง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถื้อตามเวลาของ
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 



                                    เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่
ขอ้เสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่ง
ขอ้มูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลฯ ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละรายวา่ เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราย
อ่ืนตามขอ้ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ขอ้ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่ เทศบาลฯ จะพิจารณาเห็นวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท า
ดงักล่าวและไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลฯ 

                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวธีิการเสนอราคา
ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี เทศบาลฯจะพิจารณา
ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ เทศบาลฯ จะพิจารณาจาก ราคา



รวม 

                          ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีเทศบาลฯก าหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าใหเ้กิดการ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู ้
ยืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     เทศบาลฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ มีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้เทศบาลฯมีสิทธิท่ีจะไม่
รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                          ๕.๖     เทศบาลฯทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อ
วา่การตดัสินของเทศบาลฯเป็นเด็ดขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้ง เทศบาลฯจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ จะใหผู้ ้
ยืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้เทศบาลฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ีผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก



ปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมี
ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือ
เจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัเทศบาลฯ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลฯ
ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรื
อดราฟทน์ั้น ช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวธีิการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้า
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          เทศบาลฯจะจ่ายค่าจา้งซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวง
แลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดงัน้ี 

                          เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนงัสือจะก าหนด ดงัน้ี 

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรั้บจา้งน างานท่ีรับจา้งไปจา้งช่วงให้ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากเทศบาลฯ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้ง
ช่วงนั้น 



                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติัผดิสัญญาจา้งก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้  าสัญญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไม่นอ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลฯไดรั้บมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้
การไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ กนัเงินไวเ้บิกจ่าย กรณีมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ เทศบาลฯไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กนัเงินไวเ้บิกจ่าย กรณีมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

                          ๑๐.๒   เม่ือเทศบาลฯไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเทศบาลฯไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็น
หนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ เทศบาลฯจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผู ้
ออกหนงัสือค ้าประกนั การยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   เทศบาลฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 



                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือ
แยง้กนัผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของเทศบาลฯ ค าวนิิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   เทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯไม่ได ้

                                   (๑)    เทศบาลฯไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดรั้บจดัสรร
แต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีได้รับการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
หรือสมยอมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
ฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ี 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธีิการต่อไปน้ี 

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิค านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลฯไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ 
๑.๕ 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือเทศบาลฯไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตาม
ประกาศน้ีแลว้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้มี้
วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการไดผู้เ้สนอ
ราคาตอ้งมีบุคลากรดงัต่อไปน้ี บุคลากรประจ าบริษทัท่ีจะเขา้ปฎิบติังานเตม็เวลาตลอดโครงการซ่ึงบุคลากรหลกั
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย - ช่างส ารวจ (ระดบั ป.ว.ส.) จ  านวน ๑ คน - ช่างก่อสร้าง (ระดบั ป.ว.ส.) จ านวน ๑ คน - 
วศิวกรโยธา (ระดบัภาคี) จ  านวน ๑ คน ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะตอ้งมีจ านวนช่าง
อยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปน้ี 



                          ๑๒.๑  - ช่างส ารวจ (ระดบั ป.ว.ส. ) จ  านวน ๑  คน  - ช่างก่อสร้าง (ระดบั ป.ว.ส.) 
จ  านวน ๑  คน - วศิวกรโยธา (ระดบั ภาคี) จ านวน ๑ คน  

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          เทศบาลฯ สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่
ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัเทศบาลฯ ไวช้ัว่คราว 
  

เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก 

        มีนาคม ๒๕๖๒ 

 


