
 
เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 

เลขที่  1/2565 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙  

เชื่อมอ่างห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓   เทศบาลต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
............................................................................................  

  เทศบาลต าบลแม่แฝก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลแม่แฝก” มีความประสงค์จะ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและท าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙ เชื่อมอ่าง
ห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๕.00 เมตร พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑๑,๔๒๕ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
 1.เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
  1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันสัญญา 
   (2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
   (3) หลักประกันผลงาน 
  1.5 สูตรการปรับราคา 
  1.6 บทนิยาม 
   (1)ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.7. แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  1.8 ตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ 
  1.9………………ฯลฯ...................... 
 
 2.คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  2.1     มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
2.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ   
2.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง   

2.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย   

/2.6 มีคุณสมบัติ............ 
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2.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
2.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว และได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว 
2.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

เทศบาลต าบลแม่แฝก ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้   

2.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
  2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง  ไม่น้อยกว่า
ชั้น  6 ประเภทงานสาขาก่อสร้างทางไว้กับกรมบัญชีกลาง 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 2,513,600.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ   หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่แฝก  เชื่อถือได้ 

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ  “กิจการร่วมค้า” ต้องมุคุณสมบัติดังนี้ 
   กรณีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอ่ืนทุกราย 
   *กรณีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
   ** กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่มิใช่ผู้เข้าร่วม
ค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่มิได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
  2.13 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
เป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และ
บุญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(2)ในกรณี………. 
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  (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรื (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
  (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น 

(4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
(4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
(4.3)......................ฯลฯ......................................  

  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น   
  (2) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น 
6 ประเภทสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง 
  (3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้พร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่ก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียวโดย
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรองกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือ
บัญชีรายการก่อสร้าง 
  ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน     
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลแม่แฝก 

/4.4 ก่อนเสนอราคา……… 
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  4.4 ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
  4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ 21  มกราคม  2565  ระหว่างเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่แฝก 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
  4.6 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนคณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลต าบลแม่แฝก จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่เทศบาลต าบลแม่แฝก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
เทศบาลต าบลแม่แฝก 
  4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 

(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอราคาภายในวันเวลาที่ก าหนด 
   (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดท าแผนการ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวนลงนามสัญญา 
 
 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจาณา 
  5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่แฝกจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑร์าคา และพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา 
  5.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลต าบลแม่แฝกก าหนดในเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

/5.3 เทศบาลต าบลแม่แฝก.......... 
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  5.3 เทศบาลต าบลแม่แฝก สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญ
ชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอของเทศบาลต าบลแม่แฝก 
   (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ 
   (3) เสนอรายชื่อรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น 
  5.4 ในการตัดสินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกหรือเทศบาลต าบลแม่แฝกมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เทศบาลต าบล
แม่แฝกมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
  5.5 เทศบาลต าบลแม่แฝกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลแม่แฝกเป็น
เด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลแม่แฝกจะ
พิจารณายกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกได้  คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือเทศบาล
ต าบลแม่แฝก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
เทศบาลต าบลแม่แฝกมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลแม่แฝก 
  5.6 ก่อนลงนามสัญญาเทศบาลต าบลแม่แฝกอาจประกาศยกเลิกการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  5.7 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs 

/5.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอ……… 
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  5.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

 6.การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3  หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลต าบลแม่แฝก  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง ให้เทศบาลต าบลแม่แฝกยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นต์สั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค      
หรอืดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  6.3 หนั งสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่ างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด   
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่         
ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน(สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  เทศบาลต าบลแม่แฝก จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น  จ านวน     
4 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง ระยะเวลา 45 วัน เมื่อผู้
รับจ้างด าเนินการ ก่อสร้าง Box culvert และด าเนินการก่อสร้างถนนได้ความกว้าง 5.0 เมตร  ความ
ยาว 500 เมตร 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง ระยะเวลา 45 วัน เมื่อผู้
รับจ้างด าเนินการ ก่อสร้างถนนได้ความกว้าง 5.0 เมตร  ความยาว 500 เมตร 

 
/งวดที่ 3.......... 
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งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง ระยะเวลา 45 วัน เมื่อผู้

รับจ้างด าเนินการ ก่อสร้างถนนได้ความกว้าง 5.0 เมตร  ความยาว 500 เมตร 
  งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40% ของค่าจ้าง ระยะเวลา 
45 วัน เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ   ก่อสร้างถนนได้ความกว้างและความยาวตามแบบแปลนที่ก าหนด
พร้อมทั้งท าความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง   
 
 8.อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนดดังนี้ 
  8.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลต าบลแม่แฝก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินจ้าง
ช่วงนั้น 
  8.2 กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือหลักเกณฑ์จากข้อ 9.1 จะ
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง 
 
 9.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแม่แฝกได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 10.การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ.......... -............ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมดทั้งนี้จะต้องมอบหลักประกันล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดให้แก่เทศบาลต าบลแม่
แฝกก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 

 
 11.การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินแต่ละงวดเทศบาลต าบลแม่แฝกจะหักเงินจ านวนร้อยละ..........-..........
ของเงินที่จะต้องจ่ายในในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ..........-.........ของเงินค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับ
จ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (4) มาวางไว้ต่อเทศบาลต าบลแม่แฝกเพ่ือ
เป็นหลักประกันแทน 
  เทศบาลต าบลแม่แฝกจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 

/12.ข้อสงวนสิทธิ…….. 
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 12.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
  12.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

การลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลแม่แฝกได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019    แล้วเท่านั้น 

12.2 เมื่อเทศบาลต าบลแม่แฝกได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต าบลแม่แฝกได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลต าบลแม่แฝกอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี ) รวมทั้ งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้ งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  12.4 เทศบาลต าบลแม่แฝกสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดแย้ง
กับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของเทศบาลต าบลแม่แฝก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพ่ิมเติม 
  12.6 เทศบาลต าบลแม่แฝก อาจยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลแม่แฝกไม่ได้ 
   (1) เทศบาลต าบลแม่แฝกไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รับจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
    

/(๒) มีการกระท า……….. 
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(๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนออ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 
   (๓) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
ต าบลแม่แฝกหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกัน (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

13. การปรับราคาค่าก่อสร้าง (ปรับค่า K) 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5  จะน ามาใช้ใน

กรณีท่ี ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  และ
หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการค านวณเงินเพ่ิมหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับ
ค่าได้ (ค่า K) 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.5 

 
14. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบลแม่แฝกได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ ยื่น
ข้อเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ช่างจาก ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่าง แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย 
1 คน  ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

14.1 ช่างก่อสร้าง  
14.2 ช่างโยธา    

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
เทศบาลต าบลแม่แฝกสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับเทศบาลต าบลแม่แฝกไว้ชั่วคราว 

 
 
 

       เทศบาลต าบลแม่แฝก 
       13  มกราคม  2565 
       

 
 


