
                                                                                      

                  บนัทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ งานพสัดุ กองคลงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ๓๘๒๒๐  
ที ่ บก ๕๓๖๐๔/                                       วนัที ่ ๑๑  กุมภาพนัธ ์   ๒๕๖๒   
เรือ่ง ขออนุมตัปิระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  . 
     
เรยีน     นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 
  
               ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้
หน่วยงานของรฐัจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
กรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก าหนดและใหปิ้ดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรฐั นัน้ 
               เทศบาลต าบลบงึโขงหลง ไดจ้ดัท าประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง แลว้เสรจ็ 
    
               จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเหน็ชอบขอไดโ้ปรดอนุมตัปิระกาศเพื่อเผยแพรแ่ผนการ
จดัซือ้จดัจา้งดงักล่าว  
 
   

                   (นางพรทวิา จนัทะรงัษี) 
                    หวัหน้าเจา้หน้าที่ 

 
 

                        พิจารณาแล้ว         อนุมตั ิ

                                               ไมอ่นุมตั ิเนื่องจาก................................................................. 
 
 
                                              (นายเชดิ  แสนจนัทร)์ 
                                       นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 
 
             
   
  
   
    
 



 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เรือ่ง เผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
               ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรฐัจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐัตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรฐั นัน้ 
               เทศบาลต าบลบงึโขงหลง ขอประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
๒๕๖๒ ตามเอกสารทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ 
 

   

 
                              ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

                             (นายเชดิ   แสนจนัทร)์ 
                         นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 

   

 
 

 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   

เทศบาลต าบลบึงโขงหลง (M๖๒๐๒๐๐๐๘๓๘๐) ลงวนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดบั
ท่ี 

รหสัแผนจดัซ้ือ
จดัจ้าง 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศ
จดัซ้ือจดั

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P
๖๒๐๒๐๐๑๐๙๑๖ 

ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขงหลง
วทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพาราแอสฟัล
ตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ 
ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร 

๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๒ 

  

   

 

 



 

 

      บนัทึกข้อความ 
 

 ส่วนราชการ งานพสัดุ กองคลงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ๓๘๒๒๐ 
 

   

ที ่ บก ๕๓๖๐๔/ วนัที ่๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒ 
 

   

เรือ่ง รายงานขอซือ้ขอจา้ง 
 

   
  

   
เรยีน   นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 
 
               ดว้ย งานพสัดุ กองคลงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ๓๘๒๒๐มคีวามประสงคจ์ะ ประกวด
ราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซมถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพารา
แอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ 
ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็น 
                   เนื่องจากถนนคอนกรตีเดมิสิน้สุดระยะรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง เป็นเหตุใหถ้นน คสล.
ช ารดุแตกรา้วเป็นหลุมเป็นบ่อท าใหป้ระชาชน / นกัเรยีนทีใ่ชถ้นนไดร้บัความล าบากไมป่ลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยอ์กีทงัยงัเป็นการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรใหไ้ดร้บัความสะดวก ต่อไป 
               ๒. รายละเอยีดของงานจา้ง 
                   รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลาง (ราคาอ้างองิ)ตามคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง จ านวน ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นหน่ึงแสนหา้หมื่นบาทถว้น) 
               ๔. วงเงนิทีจ่ะจา้ง 
                   เงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นหน่ึง
แสนหา้หมืน่บาทถว้น) 
               ๕. ก าหนดเวลาทีต่อ้งใชพ้สัดุ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพสัดุ หรอืใหง้านแลว้เสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญา 
               ๖. วธิทีีจ่ะจา้ง และเหตุผล 
                   ด าเนินการดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส(์e-bidding) เนื่องจากเป็นการจดัหาพสัดุทีม่ ี
รายละเอยีดคุณลกัษณะทีม่คีวามซบัซอ้น มเีทคนิคเฉพาะ  
               ๗. รา่งประกาศ และรา่งเอกสารประกวดราคาจา้ง 
                   รา่งประกาศจา้ง และรา่งเอกสาร ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซมถนนขา้งโรงเรยีน
บงึโขงหลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพาราแอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)โดยเหน็ควร ไมน่ ารา่งประกาศจา้ง และรา่งเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่ 

/๒...เพื่อใหส้าธารณชน.... 

   



-๒- 
 
 
เพื่อใหส้าธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ งานพสัดุ กองคลงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ
กาฬ ๓๘๒๒๐ และเวบ็ไซตข์องกรมบญัชกีลาง เนื่องจาก เมือ่งบประมาณรายรบัสอดคลอ้งกบัรายจา่ย 
เนื่องจากงบประมาณ(จา่ยขาดเงนิสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๒)และเป็นการแกไ้ขปัญหาบรรเทาความเดอืนรอ้นของ
ประชาชนทีใ่ชเ้สน้ทางดงักล่าว 
               ๘. ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาผลการเสนอราคา 
                   ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาผลการเสนอราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๖๐  วนั นบัถดัจากวนั
เสนอราคา 
               ๙. ขอ้เสนออื่น ๆ 
                   การแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
               จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเหน็ชอบขอไดโ้ปรด 
                  ๑. อนุมตัใิหด้ าเนินการจดัจา้ง ดว้ยวธิ ีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ตามรายละเอยีด
ขา้งตน้ 
                  ๒. ลงนามในค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
  

 

                         (ลงช่ือ)......................................เจา้หนา้ท่ี 

                                   (นายมีนา  อฐันาค) 

                             .........../.........../.............                    

                                                                (ลงช่ือ).........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

                                                                        (นางพรทิวา   จนัทะรงัษี) 

  ทราบ /เห็นควรอนุมติั       

 -อ่ืน ๆ................................................................. 

            พิจารณาแลว้     อนุมติั 

 (ลงช่ือ) .............................................                    ไมอ่นุมติั................................... 

   (นายวิพากษ์  สารบรรณ) 

     รองปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทน 

          ปลดัเทศบาลต าบลบึงโขงหลง                          (ลงช่ือ)........................................... 

           (นายเชิด  แสนจนัทร)์ 

                        นายกเทศมนตรีต าบลบึงโขงหลง 

 
 



 

ค าสัง่ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
ท่ี  ๕๗/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างปรบัปรงุซ่อมแซมถนนข้างโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม-บ้านทรายทองโดยปทูบั
ด้วยพาราแอสฟัลติก บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 

------------------------------------------------ 
                  ดว้ย เทศบาลต าบลบงึโขงหลง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซม
ถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพาราแอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง  
๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า ๒,๘๙๐ ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ จงึขอแต่งตัง้รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขง
หลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพาราแอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
bidding) 

  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
  ๑. นางสุจติตรา พรมเชยีง ประธานกรรมการฯ 
     นกับรหิารงานทัว่ไป 
  ๒. นางวลัภา พานทอง กรรมการ 
     นกัทรพัยากรบุคคล 
  ๓. นางสาวพรรณ ีสรอ้ยประดษิฐ ์ กรรมการ 
     นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนระดบัปฏบิตักิาร 
  อ านาจและหน้าที ่ลงลายมอืชื่อพรอ้มตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และ
พจิารณาผลตามเงือ่นไขทีส่่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
   

สัง่  ณ  วนัที ่ ๒๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 (นายเชดิ แสนจนัทร)์ 
นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 

 



 

ประกาศส านักงานเทศบาลต าบลบงึโขงหลง 
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซมถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบั
ดว้ยพาราแอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ 

๒,๘๙๐ ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
----------------------------------------------------------------------- 

 
                 ส านกังานเทศบาลต าบลบงึโขงหลง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งปรบัปรงุซ่อมแซม
ถนนขา้งโรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม-บา้นทรายทองโดยปทูบัดว้ยพาราแอสฟัลตกิ บา้นสระแกว้ ขนาดกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มพีืน้ทีไ่มน้่อยกวา่ ๒,๘๙๐ ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท (หน่ึงลา้นหนึ่งแสนหา้หมืน่บาทถว้น) 
                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
                 ๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลกิกจิการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ ัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถกูระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชือ่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของ
หน่วยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึ่งรวมถงึนิตบิุคคลทีผู่ท้ ิง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 
                 ๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว 
                 ๘. ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอราคารายอื่นทีเ่ขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ส านกังาน
เทศบาลต าบลบงึโขงหลง ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวาง
การแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้ 
                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผูย้ื่น
ขอ้เสนอไดม้คี าสัง่ใหส้ละเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 
                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงนิ
ไมน้่อยกวา่ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนเจด็หมืน่หา้พนับาทถว้น) และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชนทีส่ านกังานเทศบาลต าบลบงึโขงหลงเชื่อถอื 
                     ผูย้ื่นขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

/๒...กรณีทีก่จิการว่มคา้.. 



๒ 
 

                     (๑) กรณีทีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม ่กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัิ
ครบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการรว่มคา้" 
สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น
ผลงานก่อสรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได ้
                    (๒) กรณีทีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม ่นิตบิุคคลแต่ละนิตบิุคคลที่เขา้รว่มคา้
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ในกรณีทีก่จิการรว่มคา้
ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั
ในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรชั และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพรอ้มการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาทาง
ระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย
เดยีวเป็นผลงานก่อสรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ื่นขอ้เสนอได ้
                     ทัง้นี้ "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม"่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน
เป็นนิตบิุคคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 
 
                ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัท่ี 
๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
ผา่นทางระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสแ์ละช าระเงนิผา่นทางธนาคาร ตัง้แต่วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ ถึงวนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์ได้ภายหลงัจากช าระเงนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จนถงึก่อนวนัเสนอราคา 
                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์tesbanbkl.com หรอื tesbanbkl ๑๑๑@hotmail.com หรอื 
www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒๔๑๖๑๖๘ ในวนัและเวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๖  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายเชดิ แสนจนัทร)์ 
นายกเทศมนตรตี าบลบงึโขงหลง 

 
  

  
หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารสว่นที ่
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แต่วนัทีซ่ื้อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 

 

 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๐๔/๒๕๖๒ 
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม-บ้านทรายทองโดยปูทับด้วย 
พาราแอสฟัลติก บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย 

กว่า ๒,๘๙๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามประกาศ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

ลงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
                  ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม-บ้านทรายทองโดยปูทับ
ด้วยพาราแอสฟัลติก บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๙๐ 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ณ ภายในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 

/2…มีคุณสมบัติ... 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงเชื่อถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp (ถ้ามี) 
 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
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                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส านักงานเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงเป็นเด็ดขาดผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ี
ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ภายใน ๕ วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จ
จริงตามราคาต่อหน่วย ที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
                          (๑)    เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                          (๒)    เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา 
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8 
 
                          (๓)    เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด 
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก้ผู้รับจ้างในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
                          (๔)    ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น 
ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริง
ดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นท่ีเหลือ อีกท้ังงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จ
จริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน
ค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้รับอนุมัติ
เงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                          ๑๐.๒   เมื่อส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงจะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงไม่ได้ 
                                   (๑)    ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง
หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ ๑.๕ 
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                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๒.๑    สาขาช่างก่อสร้างหรือโยธา 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ไว้ชั่วคราว 
  
 

ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 


