
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี  E๓๕/๒๕๖๑

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ต.สันกําแพง และ หมู่ ๘ ตําบลแช่ช้าง จํานวน ๒ 
โครงการ

ตามประกาศ เทศบาลตําบลสันกําแพง
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลสันกําแพง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "เทศบาลตําบลสันกําแพง" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี
             1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.50 เมตร ความยาวรวม 112.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสัน
กําแพง เลขที่ 7/2561 บริเวณถนนด้านหลังวัดสันกําแพงหลวง (ด้านทิศตะวันตก หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่
             2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ช่วง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
163.00 เมตร และความกว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 499.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 17/2561 บริเวณคลองชลประทาน
ถึงบ้านนายสุเจตน์ บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา

                                       - ใช้สูตร ข้อ ๒.๑. งานดิน
                                      K   =  ๐.๓๐  + ๐.๑๐ lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo
                                      - ใช้สูตร ข้อ ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
                                      K  = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๑.๖ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ตําบลสันกําแพง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลสันกําแพงเช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบติัครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
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ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้

ท้ังน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีราย
รับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด

๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)
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ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังน้ีหากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน
                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแตวั่นเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตําบลสันกําแพง ให้เริ่มทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
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๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลสันกําแพง ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชนร์่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และเทศบาลตําบลสันกําแพง จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตําบลสันกําแพง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตําบลสันกําแพง

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี เทศบาลตําบลสัน

กําแพงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ เทศบาลตําบลสันกําแพง
จะพิจารณาจาก ราคารวม
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๕.๓ หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขที่เทศบาลตําบลสันกําแพงกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิด
พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน

๕.๔ เทศบาลตําบลสันกําแพงสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลตําบลสันกําแพง
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลตําบลสันกําแพง มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิม
เติมได เทศบาลตําบลสันกําแพงมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๖ เทศบาลตําบลสันกําแพงทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลสันกําแพงเปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใช
จาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง เทศบาลตําบลสันกําแพงจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวา
ย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
เทศบาลตําบลสันกําแพง จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลตําบลสันกําแพง
มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลสันกําแพง
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๕.๗ กอนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบลสันกําแพง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับเทศบาลตําบลสันกําแพง ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเทศบาลตําบล
สันกําแพงยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน

เทศบาลตําบลสันกําแพงจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใช
จายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังน้ี

เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เทศบาลตําบลสันกําแพง จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจาง
ชวงน้ัน

๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของราคางานจาง

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
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ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ
ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลสันกําแพงไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง
เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ เทศบาลตําบลสันกําแพงไดรับอนุมัติเงินคากอ
สรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐.๒ เม่ือเทศบาลตําบลสันกําแพงไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี
                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเทศบาลตําบลสันกําแพงไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลตําบลสันกําแพงจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน 
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจดัจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

๑๐.๔ เทศบาลตําบลสันกําแพงสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน
ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลสันกําแพง คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอ
เสนอไมมสีิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตําบลสันกําแพง อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูย่ืนขอ
เสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลสันกําแพงไมได
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                                   (๑)    เทศบาลตําบลสันกําแพงไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัด
สรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลตําบลสัน
กําแพง หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลสันกําแพงไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 
๑.๕

๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือเทศบาลตําบลสันกําแพงไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ

สรางตามประกาศน้ีแลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ ๒ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโยธา และตองไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวย
วิศวกร

๑๒.๒ สาขาชางกอสรางหรือสาขาชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
เทศบาลตําบลสันกําแพง สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีได

รับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับเทศบาลตําบลสันกําแพง ไวชั่วคราว
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เทศบาลตําบลสันกําแพง
๖ กันยายน ๒๕๖๑
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