
เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ 
ที่  ๒/256๕   ลงวันที ่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ บ้านผักตบ ตำบลผักตบ  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 

.............................................................. 
 

1. รายละเอียดหรือรายการพัสดุที่ต้องการจัดจ้าง 
จ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำหนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ บ้านผักตบ  ตำบลผักตบ 

มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ,๓๓๔ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด งบประมาณ ๔,๓๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
 

2. วงเงินจัดจ้างในครั้งนี้ 
                งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
หนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ บ้านผักตบ  ตำบลผักตบ มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒๖,๓๓๔ 
ลูกบาศก์เมตร  ๔,๓๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
 

3.  ราคากลางงานก่อสร้างกำหนดไว้เป็น 
              คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง  ตามคำสั่ งเทศบาลที่  ๘๗๕/2564 ลงวันที่              
๒๒  พฤศจิกายน  2564 ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน    ๔,๓๘๓,๙๗๗.๕๓ บาท (สี่ล้าน
สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)   
4.  คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 
      1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับงานจ้างดังกล่าวโดยตรง 
 2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนหรอืไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
 4.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุม้กันเช่นว่านั้น 
 5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำ
สัญญาตามที ่กวพ.กำหนด 
          6.  นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถว้นสาระสำคัญ 
          7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง 

 

          8.  เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
 
                                                                                                                    /๒.ผู้เสนอ 



/๓ การเสนอ 

-๒- 
 

          10.  ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท(สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ                                                                                                           
  ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ดังนี้ 
                    กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เขา้ร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
  กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมคุีณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน     
  
๕.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น  2  ส่วนคือ 
           ๕.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
     (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
                  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของ
การเข้าร่วมค้า และยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (ก)(ข) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี 
                  (3)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
       (3.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
       (3.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                          (3.3) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่น พร้อมกับซองใบเสนอราคา 
           ๕.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
                   (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                   (2)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ( ตามข้อ 4 ลำดับที่  
10 ) 
                   (3)  สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
                   (๔)  บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ
รวมทั้งกำไรไว้ด้วย 
                   (๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 



/๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ 
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        ๖. การเสนอราคา 
๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 

(๔) ให้ครบถ้วน  พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
       ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ซึ่งได้คิดรวม
ทั้งสิ้น  รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
       ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการฯ                 
เปิดซองในเสนอราคา โดยภายกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเองได้เสนอไว้ และ   
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๖.๒ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอได้ตรวจสอบ แบบรูปรายการก่อสร้าง หรือรายละเอียดต่างๆ ให้             
ถี่ถ้วน และเข้าใจในเอกสารหรือเงื่อนไขทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด      
ท้ายหนังสือเชิญชวน 

๖.๓ ในการยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปิดผนึกซองเอกสาร จ่าหน้าถึง “ประธานคณะกรรมการ
จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก” ให้นำยื่นโดยตรงต่อเทศบาลเทศบาลตำบลผักตบ   ในวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  
2564  ระหว่างเวลา ๐8.3๐ - ๑๖.3๐ น.  ณ. เทศบาลตำบลผักตบ 
                โดยให้เจ้าหน้าที่  บันทึกลงรับโดยไม่เปิดซอง  พร้อมระบุวันเวลาที่รับซองและให้ออกใบรับซอง
แก่ผู้ยื่นไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่รับไว้ต่อคณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ดำเนินการต่อไป 
                เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว   เทศบาลตำบลผักตบ คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารการ
ยื่นข้อเสนอราคา โดยเด็ดขาด 
                และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา  ในวันที่               
๘  ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลผักตบ 
            ๖.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละ
ราย ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏ
ต่อ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลผักตบ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่ 
เทศบาลตำบลผักตบ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลผักตบ 
          ๖.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญชวนฉบับนี้. 
      (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
      (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ (ตามข้อ ๖.๓) ข้างต้น 
      (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคา ที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 
 



/๕ เกณฑ์.. 

-๔- 
 

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการ ใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยให้ย่ืนแผนภายใน  60  วันทำการ นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 

        ๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการหรือส่งมอบงานภายใน 120  วัน นับถัดจากลงนามใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
        ๘. การทำสัญญาจ้าง   
 8.1 ก่อนลงนามในสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการยื่นข้อเสนอ  จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน 
และราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ที่มีราคารวมสุทธิ ตรงกับราคาในใบเสนอราคาที่เสนอราคาไว้นั้น  
ยื่นต่อเจาหน้าที่ หรือยื่นต่อเทศบาลตำบลผักตบ ก่อนลงนามในสัญญา หรือยื่นวันลงนามในสัญญาจ้างก็สร้างก็
ได ้และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างก่อสร้าง 
          8.2  ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างกับ เทศบาลตำบลผักตบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ ให้เทศบาล
ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
       ๘.2.1 เงินสด 
       ๘.2.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลผักตบ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 
       ๘.2.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 
       ๘.2.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ำประกัน 
       ๘.2.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ ชนะการ                  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 

       ๙. อัตราค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์
ค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง และให้ปรับเป็นรายวันโดยการ
นับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

      10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุด
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน 
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง 
 



/๖ ก่อน.. 

-๕- 
 

         11.  เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา 
 11.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลตำบลผักตบ จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด 
 ๑๑.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ               
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ 
เทศบาลตำบลผักตบ  กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 11.๓  เทศบาลตำบลผักตบ สงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอ หรือพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ หนังสือเชิญชวนของเทศบาลตำบล
ผักตบ 
                  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา ในแบบใบเสนอราคา 
                  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน              
ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

11.๔ ในการตัดสินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก หรือเทศบาลตำบลผักตบ   มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  เทศบาลตำบลผักตบ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  

 

          11.๕ เทศบาลตำบลผักตบ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลผักตบ  เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลตำบลผักตบ  จะพิจารณายกเลิกการ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด เลือก 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน  คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือก หรือ เทศบาลตำบลผักตบ จะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารแนบท้าย
หนังสือเชิญชวนให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลผักตบ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆจากเทศบาลตำบลผักตบ 

 
 
 
 



/๗ ในกรณี.. 
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11.๖ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลผักตบ  อาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากปรากฏ
ว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะ  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 

        12. ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง (สัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลตำบลผักตบ จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 1 งวด   
ดังนี้ 

   งวดที ่๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน พัฒนาแหล่งน้ำ
หนองชลประทานหน้าเทศบาลตำบลผักตบ บ้านผักตบ  ตำบลผักตบ มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ,๓๓๔ 
ลูกบาศก์เมตร   
          - ซึ่งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานไว้ครบถ้วนถูกแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
       

๑3. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและข้อกำหนดอ่ืนๆ 
  13.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลผักตบ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  
   สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
เทศบาลตำบลผักตบ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได ้

 ๑๓.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญา  และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณท่ีต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
 13.๓  เมื่อเทศบาลตำบลผักตบ   ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง 
ตามการคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ นำสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

       (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน 7 วัน   
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
               (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่ 
เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
 
 
 



/๘ มาตรฐาน.. 

-๗- 
 

               (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                
กรมส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

13.๔  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลผักตบ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ 8  เทศบาลตำบลผักตบ  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

13.๕  เทศบาลตำบลผักตบ  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

13.๖  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการคัดเลือก มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลผักตบ  คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

13.7  เทศบาลตำบลผักตบ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้  โดยที่ผู้ยื่นขอเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลผักตบ ไม่ได้ 
           (1)  เทศบาลตำบลผักตบ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจ้างครั้งนี้ต่อไป 
          (2)  มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
          (3)  การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลผักตบ  หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
          (4)  กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3)  ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

        ๑4. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ปรับค่า K) 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่  ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ

เพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง  ตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532   

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  
หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลผักตบ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
         ๑5. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลตำบลผักตบ  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  
ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปนี้ 

-  ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา  จำนวน ๑ คน 
 
 
 

      ๑6.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                                                           
                                                         ๒๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
                                                            เทศบาลตำบลผักตบ 
  


