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                         ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ตําบลวังชัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหน่ึงพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลวังชัยเช่ือถือ 
                                   ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                                   (๑) กรณทีี่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคณุสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณทีี่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณทีี่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้น้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                               ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
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                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 



ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตําบลวังชัย ให้เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งขอ้มูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลวังชัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และเทศบาลตําบลวังชัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืน 
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ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตําบลวังชัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเริ่มใหม้ี
การกระทําดังกล่าวและได้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตําบลวังชัย 
 
                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี เทศบาลตําบลวังชัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ เทศบาลตําบลวังชัย จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่เทศบาลตําบลวังชัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญและความแตกต่างน้ัน ไม่มีผลทาํให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     เทศบาลตําบลวังชัยสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของเทศบาลตําบลวังชัย 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตําบลวังชัย มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ เทศบาลตําบลวังชัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
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หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     เทศบาลตําบลวังชัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลวังชัยเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง เทศบาลตําบลวังชัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้
ว่าย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลตําบลวังชัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตําบลวัง
ชัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทัง้น้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลวังชัย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบลวังชัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย่ื้นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทาํสญัญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตําบลวังชัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ให้เทศบาลตําบลวัง
ชัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          เทศบาลตําบลวังชัยจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อ
หน่วย ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี 
                          (๑)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไมเ่กิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                          (๒)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปรมิาณ
งานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรอืใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา 
                          (๓)    เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจรงิน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสบิห้า) ของปริมาณงานที่กําหนด 
ไว้ในสัญญาหรอืใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินเพ่ิมชดชเยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก้ผูร้ับจ้างในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
                          (๔)    เทศบาลตําบลวังชัยจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่เทศบาลตําบลวังชัยจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่เทศบาลตําบลวังชัยพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีก
ทั้งงานท่ีเหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งน้ี เทศบาลตําบลวังชัย อาจ
จ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเทศบาลตําบลวังชัย 
                 ๘.    อัตราคา่ปรบั 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจา้งนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลตําบลวังชัย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
น้ัน 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจา้งปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสรา้ง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลวังชัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ เทศบาลตําบลวังชัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
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จากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลตําบลวังชัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเทศบาลตําบลวังชัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตําบลวังชัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๐.๔   เทศบาลตําบลวังชัยสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลวังชัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   เทศบาลตําบลวังชัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลวังชัยไม่ได้ 
                                   (๑)    เทศบาลตําบลวังชัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เทศบาลตําบลวังชัย
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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คณะรัฐมนต ี
สํานักเลขาธิก
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ตามหลักเกณ
              
               
การคัดเลือกใ
               
หรือทําสัญญ
  

 

           

           
           

 

 

  ๑๑.    การ
           การ
ลดลงหรือเพ่ิม
           ตาม
รีเมื่อวันที่ ๒๒
การคณะรัฐม

           สูตร
ภายในระยะเว

   ๑๒.    กา
           ในร

ณฑ์ที่กฎหมาย
   ๑๓..    กา
           เทศ
ใหเ้ป็นผู้รับจ้า
           ทั้งนี

ญากับเทศบาล

               

               
               

รปรบัราคาคา่
รปรับราคาค่า
มขึ้น โดยวิธีกา
มเง่ือนไข หลัก
๒ สงิหาคม ๒
นตร ีที่ นร ๐

รการปรับราค
วลาที่เทศบาล

ารปฏบิตัติามก
ระหว่างระยะเ
ยและระเบียบไ
ารประเมินผล
ศบาลตําบลวัง
างเพ่ือนํามาป
น้ี หากผู้ย่ืนขอ้
ลตําบลวังชัย ไ

                

                
                

างานก่อสร้าง
งานก่อสร้างต
ารต่อไปน้ี 
กเกณฑ์ สูตรแ
๕๓๒ เรื่อง ก
๒๐๓/ว ๑๐๙

คา (สตูรค่า K)
ลตําบลวังชัยไ

กฎหมายและ
เวลาการก่อสร
ได้กําหนดไว้โ
ลการปฏบิตังิา
ชัย สามารถน
ระเมินผลการ
อเสนอที่ได้รับ
ไว้ช่ัวคราว 

เทศ
 ๑๘

               

            (นา
          นาย

-8- 
ง 
ตามสูตรการป

และวิธีคํานวณ
ารพิจารณาช่
๙ ลงวันที่ ๒๔

) จะต้องคงที่ที
ได้ขยายออกไป

ะระเบยีบ 
ร้าง ผูย่ื้นข้อเส
โดยเคร่งครัด
านของผูป้ระ
นําผลการปฏิบั
รปฏิบัติงานขอ
การคัดเลือกไ

ศบาลตําบลวัง
๘ ธันวาคม ๒๕

      

ายกิตติ  คําแ
ยกเทศมนตรีตํ

ปรับราคาดังระ

ณที่ใช้กับสัญญ
วยเหลือผู้ประ

๔ สิงหาคม ๒๕

ที่ระดับที่กําหน
ป โดยจะใช้สตู

สนอที่ได้รับกา

กอบการ 
บัติงานแล้วเสร็
องผู้ประกอบก
ไม่ผ่านเกณฑ์ที

งชัย 
๕๖๐ 

ก่นคูณ) 
ําบลวังชัย   

ะบุในข้อ ๑.๕ 

ญาแบบปรับรา
ะกอบอาชีพงา
๕๓๒ 

นดไว้ในวันแล้
ตรของทางราช

ารคัดเลือกให้

ร็จตามสัญญา
การ 
ที่กําหนดจะถูก

จะนํามาใช้ใน

าคาได้ตามมติ
านก่อสร้าง ตา

ลว้เสร็จตามทีก่
ชการที่ได้ระบ

้เป็นผู้รับจ้างต้

าของผู้ย่ืนข้อเ

กระงับการย่ืน

นกรณีที ่ค่า

ามหนังสือ

กําหนดไว้ใน
บุในข้อ ๑.๕ 

ต้องปฏิบัติ

สนอที่ได้รับ

นข้อเสนอ


