
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านตาล  ที่   010 / 2562 

เรื่อง ด าเนินงานซื้อหรอืจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์)  

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยสะบ ูหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุด 

ไม่น้อยกว่า 21,381 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  

**************************************** 

ด้วย เทศบาลต าบลบ้านตาลมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์) จ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยสะบู หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล ปริมาตร     

ดินขุดไม่น้อยกว่า 21,381 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ จ านวน 1,213,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง จ านวน 

1,228,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่

เทศบาลต าบลบ้านตาลก าหนด พร้อมตดิตั งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

โดยประกาศเชญิชวนผูป้ระกอบการเข้ายื่นเสนอราคา โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  

๑. มีความสามรถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นผู้บุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ    

ไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ        

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ              

ของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั นดว้ย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 

 

8.ไม่เป็น///... 
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8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่   

เทศบาลต าบลบ้านตาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั งนี  

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั น 

10. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ( ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของงบประมาณในการก่อสร้าง หรือไม่น้อยกว่า 

363,900.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จะต้องเป็นสัญญาเดียวเท่านั น และ            

เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ   

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

ผูเ้สนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการรว่มค้า ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า    

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารการเสนอราคา และ ให้เสนอราคาในนาม 

“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถน าผลงานก่อสร้าง      

ของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่เข้าเสนอประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติ บุคคล          

แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศ   

เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

เป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา          

กับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั งนี  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้า           

ที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) 

11. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ ปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า   

และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ     

พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

8.บุคคล///... 
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12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ      

จัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจา้งภาครัฐ 

13.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

14.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร      

เว้นแต่การจ่าย เงินแต่ละครั งซึ่ งมีมู ลค่ าไม่ เกิ นสามหมื่ นบาทคู่ สัญญ าอาจจ่าย เป็น เงินสดก็ ได้                 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

**15. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ       

ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้         

และ เทศบาลต าบลบ้านตาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่    

เทศบาลต าบลบ้านตาล ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถ

ยกเลิกการจัดหาได้  

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันท่ี  17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. 

 ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบ

จัดซื อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.bantonlocal.go.th ห รื อ 

www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๓-๑๑๓๑ ในวัน และ เวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

( นายธเนศ  โกฏค าลือ ) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bantonlocal.go.th/


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เลขที ่010/ 2562 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยสะบ ูหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุด 

ไม่น้อยกว่า 21,381 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  

ลงวันที่  6  ธันวาคม  2561 

---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลบ้านตาล ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “เทศบาลต าบลบ้านตาล” มีความประสงค์            

จะด าเนินการจัดจา้งด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding) ตามโครงการ

ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยสะบู หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,381 

ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ จ านวน 1,213,000.00 

บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง จ านวน 1,228,000.00 บาท (หนึ่งล้าน       

สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่เทศบาลต าบลบ้านตาลก าหนด      

พร้อมตดิตั งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

1.1 แบบรูปรายการละเอียด  

1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ 

1.3 แบบสัญญาจา้ง 

1.4 แบบหนังสือค  าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

1.5 สูตรการปรับค่า k 

              1.6 บทนิยาม 

 (๑)   ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

 (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.7 แบบบัญชเีอกสารที่ก าหนดไว ้

 (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

 (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

1.8 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ ( Bill of Quantities ) 

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ        

ไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ           

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ              

ของกรมบัญชีกลาง 
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2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผูจ้ัดการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั นดว้ย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลต าบล

บ้านตาล ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั งนี  

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นขอ้เสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั น 

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ( ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของงบประมาณในการก่อสร้าง หรือไม่น้อยกว่า 

363,900.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จะต้องเป็นสัญญาเดียวเท่านั น และ      

เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ   

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

ผูเ้สนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมคา้ ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า    

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารการเสนอราคา และ ให้เสนอราคาในนาม 

“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถน าผลงานก่อสร้าง     

ของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่เข้าเสนอประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล          

แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศ   

เชญิชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

เป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา          

กับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั งนี  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่          

จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 

ก าหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่

การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด  

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  2  สว่น คือ 

3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   

นิตบิุคคล บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน         

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั ง

รับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมคา้ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรอื (2) ของผู้รว่มค้าแล้วแต่กรณี 

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

 (4.1) ส าเนาใบจดทะเบียนพาณชิย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (4.2) ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document 

Format ) 
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ทั งนี  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้อง 

แล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน ข้อ 1.7 (1)   

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File ( Portable Document  

Format ) 

 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่ง    

ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั งนี  หาก  

ผูร้ับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิตภิาวะตามตามกฎหมายแล้วเท่านั น 

(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 

(3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัส ด ุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั งก าไรไว้ดว้ย 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable   

Document Format ) 

ทั งนี  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้อง   

แล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบใน ข้อ 1.7 (2)   

ใหโ้ดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File ( Portable Document   Format ) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และ เสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆทั งสิ น และ 

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น 

ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format ) 

4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา ตามข้อ 1.2                 

พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั งเดียวและราคาเดียว                     

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา                        

ให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน               

ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย      

ทั งปวงไว้แล้ว 
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ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 75 วัน ตั งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ผูย้ื่นเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรอืจากวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากเทศบาลต าบลบ้านตาล ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ รายการละเอียด ฯลฯ    

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข

ในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ 

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ เวลาในการ

เสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆโดยเด็ดขาด 

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File ( Portable Document Format ) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น

การเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาล ผา่นทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ 

1.6 (1) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูย้ื่นขอ้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันนั น ออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ   

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง        

เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล

ต าบลบ้านตาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่ เทศบาลต าบลบ้านตาล         

จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือ       

เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของเทศบาลต าบลบ้านตาล 

4.8 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี  

   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

   (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย    

ทั งปวงไว้ด้วยแล้ว  
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   (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

   (4) ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

   (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี     

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th    

5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา 

5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  เทศบาลต าบลบ้านตาล

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีหลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น

ข้อเสนอ เทศบาลต าบลบ้านตาล จะพิจารณาจาก ราคารวม 

5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ    

รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลต าบลบ้านตาลก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ     

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ   

ผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั น 

5.4 เทศบาลต าบลบ้านตาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ     

ผอ่นผัน ในกรณีดังต่อไปนี  

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  

(2) ไม่กรอกชือ่ผูย้ื่นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลต าบลบ้านตาล มีสทิธิให้ผู้ยื่นเสนอช ีแจงขอ้เท็จจริง

เพิ่ ม เติ ม ได้  เทศบาลต าบลบ้ านตาลมี สิ ท ธิที่ จะไม่ รับ ข้อ เสนอ  ไม่ รับ ราคา หรือ ไม่ท าสัญญ า                      

หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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5.6 เทศบาลต าบลบ้านตาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่        

จะพิจารณา ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลบ้านตาล

เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั ง เทศบาลต าบลบ้านตาล      

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น

เสนอที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอ

เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายว่าไม่อาจด าเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือเทศบาลต าบลบ้านตาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

เทศบาลต าบลบ้านตาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น ทั งนี  ผู้ยื่นข้อเสนอ

ดังกล่าวไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลบ้านตาล 

5.7 ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลต าบลบ้านตาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รับการ

คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการ    

ทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

**การจัดซื้อจัดจ้างครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือก็ต่อเมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้  และ       

เทศบาลต าบลบ้านตาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่เทศบาล   

ต าบลบ้านตาล ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิก

การจัดหาได้ 

ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็น

หนังสอืกับเทศบาลต าบลบ้านตาล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลต าบลบ้านตาล

ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี  

6.1 เงินสด 

6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั น 

ช าระต่อเจา้หนา้ทีใ่นวันที่ท าสัญญา หรอืก่อนวันนั นไม่เกิน 3 วันท าการ 

6.3 หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรอืจะเป็นหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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7.4 หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค  า

ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย ภายใน 15 วัน นับถัดจาก

วันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาลต าบลบ้านตาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั ง

ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นจ านวน  1  งวด งวด ในอัตราร้อยละ 

๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลบ้านตาล

ก าหนดทั งหมด พร้อมติดตั งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท า

สถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน  45  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง 

8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  หรือข้อตกลงจ้าง       

เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี  

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

เทศบาลต าบลบ้านตาล จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจ านวนร้อยละ 10.00 ของวงเงิน

ของงานจา้งช่วงนั น 

8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับ

เป็นรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัว ในอัตรารอ้ยละ 0.10 ของราคาจ้าง 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุ ในข้อ 1.3 หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภาย ใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลบ้านตาลได้รับมอบงาน โดยต้องรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง / ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน  า

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยสะบู หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,381 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ จ านวน 1,213,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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    11.2 เมื่อเทศบาลต าบลบ้านตาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้      

ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั นน าเข้ามาโดยางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี  

  (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน 

นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั น โดยเรืออื่นที่มิใช่

เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่ าด้วย        

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  11.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต าบลบ้านตาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังที่ระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลต าบลบ้านตาลจะริบหลักประกันการยื่น

ข้อเสนอ หรอืเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค  าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อ

จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  11.4 เทศบาลต าบลบ้านตาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาหรอืข้อตกลงจา้งเป็นหนังสอืให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  มีความขัดหรือแย้ง

กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของเทศบาลต าบลบ้านตาล ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

และ ผูย้ื่นขอ้เสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

  11.6 เทศบาลต าบลบ้านตาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี ได้ โดยผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลบ้านตาลไม่ได้ 

  (1) เทศบาลต าบลบ้านตาล ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือ ได้รับจัดสรร

แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั งตอ่ไป 

  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน

การเสนอราคา 
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  (3) การท าการจัดจ้างครั งนี ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลต าบลบ้านตาล 

หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณีที่    

ค่างานก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึ น โดยวิธีการ ตอ่ไปนี  

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 

ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่  24  สงิหาคม  2532 

สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้

ในสัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลบ้านตาลได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

ในข้อ 1.5 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบลบ้านตาล ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะต้องมแีละใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมอืช่าง หรือผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจาก กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสั งคม หรือผู้มี วุฒิ บั ตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่  ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0 ของแต่ละสาขาช่าง          

แตจ่ะต้องมีจ านวนช่างอย่างนอ้ย 1 คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดังตอ่ไปนี  

13.1 วิศวกรโยธา หรอื ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสรา้ง 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

เทศบาลต าบลบ้านตาล สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ     

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
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ทั งนี  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรอืท าสัญญากับเทศบาลต าบลบ้านตาล ไว้ช่ัวคราว 

                                                            เทศบาลต าบลบ้านตาล 
   

 

 

                                                (นายธเนศ   โกฎค าลอื) 

                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาล 

                                                 วันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


