
 
ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น
เสนทางสายถนนสายหลักบานนันทาราม-บานเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
------------------------------------- 

 

                 เทศบาลตำบลไชยสถาน มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่นเสนทางสายถนนสายหลักบานนันทาราม-บานเชียงขาง ตำบลไชยสถาน 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๖๘๗,๒๐๙.๖๒ บาท (สามลานหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาบาทหกสิบสอง
สตางค) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว
เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบที ่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตำบลไชยสถาน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา 1,820,250.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตำบลไชยสถานเชื่อถือ 
                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการ
กำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวา
ผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
            

/กรณี.... 



-2- 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช
ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                     สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี 21 พฤศจกิายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี 
28 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก
ชำระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.chaisathan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๔๓๘๑๑๐ ตอ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
   

(นายบุญโสต  สมมนุษย) 
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี 3/2566 

การจางกอสรางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่นเสนทางสายถนนสาย
หลักบานนันทาราม-บานเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

ตามประกาศ เทศบาลตำบลไชยสถาน 
ลงวันท่ี  21 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

                  เทศบาลตำบลไชยสถาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลตำบลไชยสถาน" มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางกอสราง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่นเสนทางสายถนนสายหลัก
บานนันทาราม-บานเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ณ ทางหลวงทองถิ่นเสนทางสายถนนสาย
หลักบานนันทาราม-บานเชียงขาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด
ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                          ๑.๙     ขอกำหนดและเง่ือนไขประกอบแบบรูปรายการ 
                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                           
 

/2.6 มีคุณสมบัติ… 
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๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก เทศบาล
ตำบลไชยสถาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๘๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืนสองรอยหาสิบบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตำบลไชยสถานเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                   สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
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                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี ้ เมื ่อผู ยื ่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ 
(๑) ใหโดยผู ยื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้หากผูรับ
มอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (THAI SME-GP) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
                                   (๔)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถา
มี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดย
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู ยื ่นขอเสนอตองยื ่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผู ยื ่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ 
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
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                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก เทศบาลตำบลไชยสถาน ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผู ยื ่นขอเสนอจะตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกเทศบาลตำบลไชยสถาน ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และเทศบาลตำบลไชยสถาน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแต เทศบาลตำบลไชยสถาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำ
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของเทศบาลตำบลไชยสถาน 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที ่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ ่ม และภาษีอื ่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลตำบลไชย
สถานจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ เทศบาลตำบลไชยสถาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี
เทศบาลตำบลไชยสถานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและ
ความแตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     เทศบาลตำบลไชยสถานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื ่อผู ยื ่นขอเสนอรายนั ้นในบัญชีรายชื ่อผู ร ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของเทศบาลตำบลไชยสถาน 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขที ่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลตำบลไชยสถาน มีสิทธิใหผู ยื ่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได เทศบาลตำบลไชยสถานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     เทศบาลตำบลไชยสถานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตำบลไชยสถานเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง เทศบาลตำบลไชยสถานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ
กระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 
                               ในกรณีที ่ผู ยื ่นขอเสนอรายที ่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
เทศบาลตำบลไชยสถาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตำบลไชยสถาน มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลไชยสถาน 
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                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลไชยสถาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที ่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผู ประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอย
ละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖.     การทำสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับเทศบาลตำบลไชยสถาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเทศบาลตำบลไชย
สถานยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          เทศบาลตำบลไชยสถานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจาย
ท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทำสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เทศบาลตำบลไชยสถาน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจาง
ชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตำบลไชยสถานไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ เทศบาลตำบลไชยสถานไดรับอนุมัติเง ินคา
กอสรางจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
เปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใชบังคับ และไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว และกรณีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 
                          ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลตำบลไชยสถานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
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                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลตำบลไชยสถานไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลตำบลไชยสถานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   เทศบาลตำบลไชยสถานสงวนสิทธิ์ที ่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื ่อนไข หรือขอกำหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลไชยสถาน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   เทศบาลตำบลไชยสถาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผู ยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลไชยสถานไมได 
                                   (๑)    เทศบาลตำบลไชยสถานไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลตำบลไชยสถาน 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีท่ี คางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กำหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลตำบลไชยสถานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื ่อเทศบาลตำบลไชยสถานไดคัดเลือกผูยื ่นขอเสนอรายใดใหเปนผู รับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใช
ผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก ตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผู มีว ุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. เทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ พ.ย. รับรองเขารับราชการได หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ ๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจำนวน
ชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ชางกอสราง 
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                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          เทศบาลตำบลไชยสถาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื ่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทำสัญญากับเทศบาลตำบลไชยสถาน ไวชั่วคราว 
 

 
 

    เทศบาลตำบลไชยสถาน 
    21 พฤศจิกายน 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


