
เอกสารประกวดราคาจางก�อสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี  E๐๒/๒๕๖๔ 

การจางก�อสรางโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป1นแหล�งท�องเท่ียว บานตนผ้ึง หมู�ท่ี ๙ ตําบลยุหว�า 
ตามประกาศ เทศบาลตําบลยุหว�า 

ลงวันท่ี  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
.................................................................. 

                  เทศบาลตําบลยุหว�า ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "เทศบาลตําบลยุหว�า" มีความประสงค!จะประกวดราคาจ$าง
ก�อสร$าง โครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป)นแหล�งท�องเท่ียว บ$านต$นผึ้ง หมู�ท่ี ๙ ตําบลยุหว�า ณ บ$านต$นผึ้ง หมู�ท่ี ๙ 
ตําบลยุหว�า อําเภอสันป0าตอง จังหวัดเชียงใหม� ด$วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! (e-bidding) โดยมีข$อแนะนําและ
ข$อกําหนดดังต�อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว$ในระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! 
                          ๑.๓     สัญญาจ$างก�อสร$าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู$ท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข�งขันอย�างเป)นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว$ในระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม�เป)นบุคคลล$มละลาย 
                          ๒.๓     ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม�เป)นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข$อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว$
ชั่วคราว เนื่องจากเป)นผู$ท่ีไม�ผ�านเกณฑ!การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู$ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม�เป)นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ท้ิงงานและได$แจ$งเวียนชื่อให$เป)นผู$ท้ิงงาน
ของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู$ท้ิงงานเป)นหุ$นส�วน
ผู$จัดการ กรรมการผู$จัดการ ผู$บริหาร ผู$มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด$วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต$องห$ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ$างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป)นนิติบุคคลผู$มีอาชีพรับจ$างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ดังกล�าว 
                          ๒.๘     ไม�เป)นผู$มีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืนท่ีเข$ายื่นข$อเสนอให$แก� เทศบาล
ตําบลยุหว�า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! หรือไม�เป)นผู$กระทําการอันเป)นการขัดขวางการแข�งขันอย�าง
เป)นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม�เป)นผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว$นแต�รัฐบาล
ของผู$ยื่นข$อเสนอได$มีคําสั่งให$สละเอกสิทธิ์และความคุ$มกันเช�นว�านั้น 
 



 
                          ๒.๑๐     ผู$ยื่นข$อเสนอต$องมีผลงานก�อสร$างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ$างก�อสร$าง
ในวงเงินไม�น$อยกว�า ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ$วน) และเป)นผลงานท่ีเป)นคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐ 
หรือหน�วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลยุหว�าเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผู$ยื่นข$อเสนอท่ียื่นข$อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร�วมค$า" ต$องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีข$อตกลงฯ กําหนดให$ผู$เข$าร�วมค$ารายใดรายหนึ่งเป)นผู$เข$าร�วมค$าหลัก ข$อตกลงฯ 
จะต$องมีการกําหนดสัดส�วนหน$าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค�าตามสัญญาของผู$เข$าร�วมค$า
หลักมากกว�าผู$เข$าร�วมค$ารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีข$อตกลงฯ กําหนดให$ผู$เข$าร�วมค$ารายใดรายหนึ่งเป)นผู$เข$าร�วมค$าหลัก กิจการร�วม
ค$านั้นต$องใช$ผลงานของผู$เข$าร�วมค$าหลักรายเดียวเป)นผลงานของกิจการร�วมค$าท่ียื่นข$อเสนอ 
                                   สําหรับข$อตกลงฯ ท่ีไม�ได$กําหนดให$ผู$เข$าร�วมค$ารายใดเป)นผู$เข$าร�วมค$าหลัก ผู$เข$าร�วมค$า
ทุกรายจะต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว$ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู$ยื่นข$อเสนอต$องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร$อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ$าง
ภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! โดยแยกเป)น ๒ ส�วน คือ 
                          ๓.๑    ส�วนท่ี ๑ อย�างนอยตองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู$ยื่นข$อเสนอเป)นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห$างหุ$นส�วนสามัญหรือห$างหุ$นส�วนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ$นส�วนผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม (ถ$ามี) พร$อมท้ังรับรองสําเนาถูกต$อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห!สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม (ถ$ามี) และบัญชีผู$ถือหุ$นราย
ใหญ� (ถ$ามี) พร$อมท้ังรับรองสําเนาถูกต$อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู$ยื่นข$อเสนอเป)นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให$ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$นั้น สําเนาข$อตกลงท่ีแสดงถึงการเข$าเป)นหุ$นส�วน (ถ$ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู$เป)นหุ$นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู$เป)นหุ$นส�วนท่ีมิได$ถือสัญชาติไทย พร$อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต$อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู$ยื่นข$อเสนอเป)นผู$ยื่นข$อเสนอร�วมกันในฐานะเป)นผู$ร�วมค$า ให$ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข$าร�วมค$า และเอกสารตามท่ีระบุไว$ใน (๑) หรือ (๒) ของผู$ร�วมค$า แล$วแต�กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! (พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง) 
                                           (๔.๒)   สําเนาภาษีมูลค�าเพ่ิม (พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได$ยื่นพร$อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! ตามแบบในข$อ ๑.๗ (๑) โดยไม�ต$องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู$ยื่นข$อเสนอดําเนินการแนบไฟล!เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
ครบถ$วน ถูกต$องแล$ว ระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส!จะสร$างบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ข$อ ๑.๗ (๑) ให$โดยผู$ยื่นข$อเสนอไม�ต$องแนบบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส�วนท่ี ๒ อย�างนอยตองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู$ยื่นข$อเสนอมอบอํานาจให$บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให$แนบหนังสือมอบ



อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปeตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู$มอบอํานาจและผู$รับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผู$รับมอบอํานาจเป)นบุคคลธรรมดาต$องเป)นผู$ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล$วเท�านั้น 
                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร$างพร$อมท้ังรับรองสําเนาถูกต$อง 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได$ยื่นพร$อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส!ตามแบบในข$อ ๑.๗ (๒) โดยไม�ต$องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เม่ือผู$ยื่นข$อเสนอดําเนินการแนบไฟล!เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ครบถ$วน 
ถูกต$องแล$ว ระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส!จะสร$างบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ตามแบบในข$อ ๑.๗ (๒) ให$
โดยผู$ยื่นข$อเสนอไม�ต$องแนบบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู$ยื่นข$อเสนอต$องยื่นข$อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วย
อิเล็กทรอนิกส!ตามท่ีกําหนดไว$ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!นี้ โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต$องกรอก
ข$อความให$ถูกต$องครบถ$วน พร$อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู$ยื่นข$อเสนอโดยไม�ต$องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให$ผู$ยื่นข$อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ$างก�อสร$างด$วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! (e-bidding) ข$อ ๑.๒ ให$ครบถ$วนโดยไม�ต$องยื่นใบแจ$ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก�อสร$างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให$เสนอราคาเป)นเงินบาทและเสนอราคาได$เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต�อหน�วย หรือราคาต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว$ท$ายใบเสนอราคาให$ถูกต$อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต$องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ$าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให$ถือตัวหนังสือเป)น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช$จ�ายท้ังปวงไว$แล$ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต$องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น$อยกว�า  ๑๒๐ วัน ต้ังแต�วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู$ยื่นข$อเสนอต$องรับผิดชอบราคาท่ีตนได$เสนอไว$และจะถอนการเสนอราคามิได$ 
                          ๔.๓     ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร$างแล$วเสร็จไม�เกิน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ$างหรือจากวันท่ีได$รับหนังสือแจ$งจาก เทศบาลตําบลยุหว�า ให$เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก�อนเสนอราคา ผู$ยื่นข$อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให$ถ่ีถ$วนและเข$าใจเอกสารประกวดราคาจ$างอิเล็กทรอนิกส!ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข$อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ$างอิเล็กทรอนิกส! 
                          ๔.๕     ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องยื่นข$อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วย
อิเล็กทรอนิกส!ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๔  ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให$
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส!เป)นเกณฑ! 
                                    เม่ือพ$นกําหนดเวลายื่นข$อเสนอและเสนอราคาแล$ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข$อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู$ยื่นข$อเสนอต$องจัดทําเอกสารสําหรับใช$ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล!เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู$ยื่นข$อเสนอต$องเป)นผู$รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ$วน 
ถูกต$อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล$วจึงส�งข$อมูล (Upload) เพ่ือเป)นการ
เสนอราคาให$แก�เทศบาลตําบลยุหว�า ผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยอิเล็กทรอนิกส! 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู$ยื่นข$อเสนอแต�ละรายว�า เป)นผู$ยื่นข$อเสนอท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืนตาม
ข$อ ๑.๖ (๑) หรือไม� หากปรากฏว�าผู$ยื่นข$อเสนอรายใดเป)นผู$ยื่นข$อเสนอท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู$ยื่นข$อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู$ยื่นข$อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกันนั้นออกจากการเป)นผู$ยื่นข$อเสนอ 
                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ว�า ก�อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข$อเสนอ มีผู$ยื่นข$อเสนอรายใดกระทําการอันเป)นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป)นธรรมตาม



ข$อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป)นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป)นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้นออกจากการเป)นผู$ยื่นข$อเสนอ และเทศบาลตําบลยุหว�า จะพิจารณาลงโทษผู$ยื่น
ข$อเสนอดังกล�าวเป)นผู$ท้ิงงาน เว$นแต� เทศบาลตําบลยุหว�า จะพิจารณาเห็นว�าผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้น มิใช�เป)นผู$ริเริ่มให$มี
การกระทําดังกล�าวและได$ให$ความร�วมมือเป)นประโยชน!ต�อการพิจารณาของเทศบาลตําบลยุหว�า 
                          ๔.๘     ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว$ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต$องเป)นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ$ามี) รวม
ค�าใช$จ�ายท้ังปวงไว$ด$วยแล$ว 
                                   (๓)    ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องลงทะเบียนเพ่ือเข$าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 
                                   (๔)    ผู$ยื่นข$อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล$วไม�ได$ 
                                   (๕)    ผู$ยื่นข$อเสนอต$องศึกษาและทําความเข$าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด$วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว$ในเว็บไซต! www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข$อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้ เทศบาลตําบลยุหว�า
จะพิจารณาตัดสินโดยใช$หลักเกณฑ! ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู$ชนะการยื่นข$อเสนอ 
                                   กรณีใช$หลักเกณฑ!ราคาในการพิจารณาผู$ชนะการยื่นข$อเสนอ เทศบาลตําบลยุหว�า จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู$ยื่นข$อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต$องตามข$อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข$อเสนอไม�ถูกต$อง หรือไม�ครบถ$วนตามข$อ ๓ หรือยื่นข$อเสนอไม�ถูกต$องตามข$อ ๔ แล$ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะไม�รับพิจารณาข$อเสนอของผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้น เว$นแต�ผู$ยื่นข$อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ$างไม�ครบถ$วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไป
จากเง่ือนไขท่ีเทศบาลตําบลยุหว�ากําหนดไว$ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! ในส�วนท่ีมิใช�
สาระสําคัญและความแตกต�างนั้น ไม�มีผลทําให$เกิดการได$เปรียบเสียเปรียบต�อผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน หรือเป)นการ
ผิดพลาดเล็กน$อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     เทศบาลตําบลยุหว�าสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาข$อเสนอของผู$ยื่นข$อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน 
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม�ปรากฏชื่อผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู$รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส!ทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างด$วยอิเล็กทรอนิกส! หรือบัญชีรายชื่อผู$ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างด$วยอิเล็กทรอนิกส! ของเทศบาลตําบลยุหว�า 
                                   (๒)    ไม�กรอกชื่อผู$ยื่นข$อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ$างด$วย
อิเล็กทรอนิกส! 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส!ท่ีเป)นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให$เกิดความได$เปรียบเสียเปรียบแก�ผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!หรือเทศบาลตําบลยุหว�า มีสิทธิให$ผู$ยื่นข$อเสนอชี้แจงข$อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได$ เทศบาลตําบลยุหว�ามีสิทธิท่ีจะไม�รับข$อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข$อเท็จจริงดังกล�าวไม�เหมาะสม
หรือไม�ถูกต$อง 
                          ๕.๖     เทศบาลตําบลยุหว�าทรงไว$ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได$ และอาจพิจารณาเลือกจ$างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!โดยไม�พิจารณาจัดจ$างเลยก็ได$ สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน!
ของทางราชการเป)นสําคัญ และให$ถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลยุหว�าเป)นเด็ดขาดผู$ยื่นข$อเสนอจะเรียกร$อง



ค�าใช$จ�าย หรือค�าเสียหายใดๆ มิได$ รวมท้ัง เทศบาลตําบลยุหว�าจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!
และลงโทษผู$ยื่นข$อเสนอเป)นผู$ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป)นผู$ยื่นข$อเสนอท่ีได$รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได$
ว�ายื่นข$อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป)นเท็จ หรือใช$ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป)นต$น 
                               ในกรณีท่ีผู$ยื่นข$อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได$ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ได$ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!
หรือเทศบาลตําบลยุหว�า จะให$ผู$ยื่นข$อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให$เชื่อได$ว�าผู$ยื่นข$อเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ให$เสร็จสมบูรณ! หากคําชี้แจงไม�เป)นท่ีรับฟkงได$ เทศบาลตําบลยุ
หว�า มีสิทธิท่ีจะไม�รับข$อเสนอหรือไม�รับราคาของผู$ยื่นข$อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผู$ยื่นข$อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร$อง
ค�าใช$จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลยุหว�า 
                          ๕.๗     ก�อนลงนามในสัญญา เทศบาลตําบลยุหว�า อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส! หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ีเข$าลักษณะผู$ยื่นข$อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได$รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน!ร�วมกัน หรือมีส�วนได$เสียกับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป)นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน หรือเจ$าหน$าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาจางก�อสราง 
                               ผู$ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะต$องทําสัญญาจ$างตามแบบสัญญา ดังระบุในข$อ 
๑.๓ หรือทําข$อตกลงเป)นหนังสือกับเทศบาลตําบลยุหว�า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได$รับแจ$ง และจะต$องวาง
หลักประกันสัญญาเป)นจํานวนเงินเท�ากับร$อยละ ๕ ของราคาค�าจ$างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! ให$เทศบาลตําบลยุ
หว�ายึดถือไว$ในขณะทําสัญญาโดยใช$หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท!ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซ่ึงเป)นเช็คหรือดราฟท!ลงวันท่ีท่ีใช$เช็คหรือดราฟท!
นั้น ชําระต�อเจ$าหน$าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข$อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป)นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส!ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย!ท่ีได$รับอนุญาตให$
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย!และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ$งเวียนให$ทราบ โดยอนุโลมให$ใช$ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข$อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให$ โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู$ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส! (ผู$รับจ$าง) พ$นจากข$อผูกพันตามสัญญาจ$างแล$ว 
                 ๗.    ค�าจางและการจ�ายเงิน 
                          เทศบาลตําบลยุหว�าจะจ�ายค�าจ$างซ่ึงได$รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค�าใช$จ�ายท้ัง
ปวงแล$ว โดยถือราคาเหมารวมเป)นเกณฑ! และกําหนดการจ�ายเงินเป)น จํานวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เป)นจํานวนเงินในอัตราร$อยละ ๑๐๐ ของค�าจ$าง เม่ือผู$รับจ$างได$ปฏิบัติงานท้ังหมดให$แล$วเสร็จ
เรียบร$อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร$างให$สะอาดเรียบร$อย 
                 ๘.    อัตราค�าปรับ 
                          ค�าปรับตามสัญญาจ$างแนบท$ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!นี้ หรือข$อตกลงจ$างเป)น
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู$รับจ$างนํางานท่ีรับจ$างไปจ$างช�วงให$ผู$อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม�ได$รับอนุญาตจาก
เทศบาลตําบลยุหว�า จะกําหนดค�าปรับสําหรับการฝ0าฝmนดังกล�าวเป)นจํานวนร$อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ$างช�วง
นั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู$รับจ$างปฏิบัติผิดสัญญาจ$างก�อสร$าง นอกเหนือจากข$อ ๘.๑ จะกําหนดค�าปรับ



เป)นรายวันเป)นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร$อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ$าง 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
                          ผู$ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ซ่ึงได$ทําสัญญาจ$าง ตามแบบ ดังระบุในข$อ ๑.๓ หรือ
ข$อตกลงจ$างเป)นหนังสือแล$วแต�กรณี จะต$องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ$างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม�
น$อยกว�า     ๑ ปn  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลยุหว�าได$รับมอบงาน โดยต$องรีบจัดการซ�อมแซมแก$ไขให$ใช$การได$ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีได$รับแจ$งความชํารุดบกพร�อง 
 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค�าจ$างสําหรับงานจ$างครั้งนี้ ได$มาจากเงินสะสมของเทศบาลตําบลยุหว�า ประจําปn 
๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได$ต�อเม่ือ เทศบาลตําบลยุหว�าได$รับอนุมัติเงินค�าก�อสร$าง
จากเงินสะสมของเทศบาลตําบลยุหว�า ประจําปn ๒๕๖๓ 
                          ๑๐.๒   เม่ือเทศบาลตําบลยุหว�าได$คัดเลือกผู$ยื่นข$อเสนอรายใดให$เป)นผู$รับจ$าง และได$ตกลงจ$าง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!แล$ว ถ$าผู$รับจ$างจะต$องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ$างดังกล�าวเข$ามาจาก
ต�างประเทศ และของนั้นต$องนําเข$ามาโดยทางเรือในเส$นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให$บริการรับขนได$ตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู$ยื่นข$อเสนอซ่ึงเป)นผู$รับจ$างจะต$องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด$วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ$งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข$ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ$าท�า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู$รับจ$างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว$นแต�เป)นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืนได$ 
                                   (๒)    จัดการให$สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว$นแต�จะได$รับอนุญาตจากกรมเจ$าท�า ให$บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือ
ไทย ซ่ึงจะต$องได$รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป)นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู$รับจ$างจะต$องรับผิดตามกฎหมายว�าด$วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู$ยื่นข$อเสนอซ่ึงเทศบาลตําบลยุหว�าได$คัดเลือกแล$ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข$อตกลงจ$าง
เป)นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไว$ในข$อ ๗ เทศบาลตําบลยุหว�าจะริบหลักประกันการยื่นข$อเสนอ หรือ
เรียกร$องจากผู$ออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นข$อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอ่ืน (ถ$ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให$เป)นผู$ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วยการจัดซ้ือจัดจ$างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   เทศบาลตําบลยุหว�าสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก$ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข$อกําหนดในแบบสัญญา
หรือข$อตกลงจ$างเป)นหนังสือให$เป)นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ$ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท$ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!นี้ มีความขัดหรือแย$งกัน
ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลยุหว�า คําวินิจฉัยดังกล�าวให$ถือเป)นท่ีสุด และผู$ยื่นข$อเสนอ
ไม�มีสิทธิเรียกร$องค�าใช$จ�ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   เทศบาลตําบลยุหว�า อาจประกาศยกเลิกการจัดจ$างในกรณีต�อไปนี้ได$ โดยท่ีผู$ยื่น
ข$อเสนอจะเรียกร$องค�าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตําบลยุหว�าไม�ได$ 
                                   (๑)    เทศบาลตําบลยุหว�าไม�ได$รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช$ในการจัดจ$างหรือได$รับจัดสรร
แต�ไม�เพียงพอท่ีจะทําการจัดจ$างครั้งนี้ต�อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข$าลักษณะผู$ยื่นข$อเสนอท่ีชนะการจัดจ$างหรือท่ีได$รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน!ร�วมกัน หรือมีส�วนได$เสียกับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป)นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู$ยื่นข$อเสนอรายอ่ืน หรือเจ$าหน$าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจ$างครั้งนี้ต�อไปอาจก�อให$เกิดความเสียหายแก�เทศบาลตําบลยุ



หว�า หรือกระทบต�อประโยชน!สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายว�าด$วยการจัดซ้ือจัดจ$างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค�างานก�อสราง 
                          การปรับราคาค�างานก�อสร$างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข$อ ๑.๕ จะนํามาใช$ในกรณีท่ี ค�า
งานก�อสร$างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต�อไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ! สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช$กับสัญญาแบบปรับราคาได$ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช�วยเหลือผู$ประกอบอาชีพงานก�อสร$าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K) จะต$องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว$ในวันแล$วเสร็จตามท่ีกําหนดไว$ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลตําบลยุหว�าได$ขยายออกไป โดยจะใช$สูตรของทางราชการท่ีได$ระบุในข$อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝMมือช�าง 
                          เม่ือเทศบาลตําบลยุหว�าได$คัดเลือกผู$ยื่นข$อเสนอรายใดให$เป)นผู$รับจ$างและได$ตกลงจ$างก�อสร$าง
ตามประกาศนี้แล$ว ผู$ยื่นข$อเสนอจะต$องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร$างดังกล�าว ผู$เสนอราคาจะต$องมีและใช$ผู$มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให$เข$ารับราชการได$ ในอัตรา
ไม�ต่ํากว�าร$อยละ ๑๐ ของแต�ละ สาขาช�างแต�จะต$องมีจํานวนช�างอย�างน$อย ๑ คน ในแต�ละสาขาช�าง ดังต�อไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ช�างก�อสร$าง 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร$าง ผู$ยื่นข$อเสนอท่ีได$รับการคัดเลือกให$เป)นผู$รับจ$างต$องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ!ท่ีกฎหมายและระเบียบได$กําหนดไว$โดยเคร�งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          เทศบาลตําบลยุหว�า สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล$วเสร็จตามสัญญาของผู$ยื่นข$อเสนอท่ีได$รับ
การคัดเลือกให$เป)นผู$รับจ$างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู$ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู$ยื่นข$อเสนอท่ีได$รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ!ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข$อเสนอหรือ
ทําสัญญากับเทศบาลตําบลยุหว�า ไว$ชั่วคราว 
  

เทศบาลตําบลยุหว�า 
 ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 


