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ประกาศจ้างก่อสร้าง 1 
เรื่อง  ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดก าหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก 

 

-------------------------------------- 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด1 มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำง นม.ถ. 148-161 สำยบ้ำนจั่นสันติสุข ถึง สำยถนนสำมแยกกุดม่วง 
บ้ำนหลุง หมู่ที่ 16 บ้ำนจั่นสันติสุข ต ำบลด่ำนขุนทด กว้ำง 5 เมตร ยำว 2,600 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 13,000 ตำรำงเมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
(ตำมแบบรูปรำยกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดก ำหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๑,๖๕๗.๒๔ บำท (หกล้ำนแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้ำสิบเจ็ดบำทยี่สิบสี่สตำงค์) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว3 
(กรณีงำนก่อสร้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป ต้องก ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย ตำม
หนังสือ ว214 ข้อ 1.1.2) 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 1 ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9.  ไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์ หรือควำมคุ้มกัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  
 10. เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนงำนก่อสร้ำงสำขำงำนก่อสร้ำงทำง ไม่น้อยกว่ำชั้น ๑ ประเภทงำน
ก่อสร้ำงทำงไว้กับกรมบัญชีกลำง (กรณีกรรมกำรรำคำกลำงได้ประกำศก ำหนดให้งำนก่อสร้ำงสำขำนั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกำรไว้กับกรมบัญชีกลำง) 

 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อย
กว่ำ 3,280,500 บำท (สำมล้ำนสองแสนแปดหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับ
หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด1เชื่อถือ๔  ซึ่งผลงำนดังกล่ำว
ของผู้รับจ้ำงต้องเป็นผลงำนในสัญญำเดียวเท่ำนั้นและเป็นงำนที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ ซึ่งได้มีกำรส่ง
มอบงำนและตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วน
คุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 
 (2) กรณีที่ กิ จกำรร่ วมค้ ำไม่ ได้ จดทะเบียนเป็นนิ ติบุ คคลใหม่  นิ ติบุ คคลแต่ละนิ ติ บุ คคล 
ที่ เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด  
รำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำง
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 1๒. ........................... (คุณสมบัติอื่น)๔ .............................. 

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำโดยยื่นโดยตรง ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน
ขุนทด ในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. งำนพัสดุ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และจะรับซองข้อเสนอเฉพำะรำยที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้มีหนังสือเชิญชวนตำมบัญชีรำยชื่อ
ผู้ประกอบกำรทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด มีหนังสือเชิญชวนเท่ำนั้น ทั้งนี้เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำรับซอง
ข้อเสนอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะไม่รับเอกสำรต่ำงๆ และพัสดุตัวอย่ำงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ใน
หนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจำกผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้มีรำยละเอียดที่มีควำมจ ำเป็น โดยสภำพ
ของกำรซื้อหรือจ้ำงที่ต้องให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอน ำตัวอย่ำงพัสดุมำแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน ำเสนอ ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน ำเอกสำรหรือรำยละเอียดมำส่งภำยหลังจำกวันยื่นซองข้อเสนอ 

     ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

                                 (ลงชื่อ)..................................................... 
                        (นำยวำเรนทร์   ประภำสุชำติ) 

                                                            ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ :  ๑  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐ ที่ด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
  ๒  กำรก ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์เอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
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เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
เลขที ่๐๑/๒๕๖๔ 

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทดก าหนด) ด้วยวิธีคัดเลือก 
ตามประกาศจ้างก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนขุนทด” มีควำมประสงค์จะจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำง นม.ถ. 
148-161 สำยบ้ำนจั่นสันติสุข ถึง สำยถนนสำมแยกกุดม่วง บ้ำนหลุง หมู่ที่ 16 บ้ำนจั่นสันติสุข ต ำบลด่ำนขุนทด 
กว้ำง 5 เมตร ยำว 2,600 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 13,000 ตำรำงเมตร องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ (ตำมแบบรูปรำยกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุน
ทดก ำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
  1.1 แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
  1.2 แบบใบเสนอรำคำ 
  1.3 แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
  1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 
   (1) หลักประกันสัญญำ 
   (2) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
   (3) หลักประกันผลงำน   
  1.5 สูตรกำรปรับรำคำ 
  1.6 บทนิยำม 
   (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสำร 
   (1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 
  1.8 แบบตำรำงแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ  
  1.๙ แบบแผนกำรใช้เหล็กท่ีผลิตภำยในประเทศ  
  1.๑๐ ................ฯลฯ...................   

 2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
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  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เ นื่ อ ง จ ำก เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ น เกณฑ์ ก ำ รป ระ เ มิ น ผลกำ รปฏิ บั ติ ง ำ นขอ งผู้ ป ร ะกอบกำ รต ำมระ เบี ยบ 
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  2.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว   
(กรณีงำนก่อสร้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป ต้องก ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย ตำม
หนังสือ ว214 ข้อ 1.1.2) 
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบำลต ำบล xxx 
ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
ในกำรจ้ำงครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  10. เป็นผู้ประกอบกำรที่ข้ึนทะเบียนงำนก่อสร้ำงสำขำงำนก่อสร้ำงทำง ไม่น้อยกว่ำชั้น ๑ ประเภทงำน
ก่อสร้ำงทำงไว้กับกรมบัญชีกลำง (กรณีกรรมกำรรำคำกลำงได้ประกำศก ำหนดให้งำนก่อสร้ำงสำขำนั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกำรไว้กับกรมบัญชีกลำง) 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่จ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ
๓,๒๘๐,๕๐๐ บำท (สำมล้ำนสองแสนแปดหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำน
ของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด เชื่อถือ และเป็นสัญญำที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนเสร็จ
แล้วตำมสัญญำ ซึ่งได้มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
กำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก
มำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 
      * กรณีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้อง
ใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียว เป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  
          ** กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
จะต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลำง  ในส่วนของผู้เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักจะเป็น
ผู้ประกอบกำรที่ข้ึนทะเบียนในสำขำงำนก่อสร้ำงไว้กับกรมบัญชีกลำงหรือไม่ก็ได้ (เลือกใช้ในกรณีก ำหนดชั้น) 
   ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
             2.1๓ ...........................(คุณสมบตัิอ่ืน)..............................  

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
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    (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน  
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทยพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
   (4) เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสำรอ่ืนตำมที่หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเห็นสมควร
ก ำหนด)  เช่น 
    (4.1) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
    (4.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และ ส ำเนำใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
    (4.3)  …………………………..ฯลฯ..............................................  
   (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ ผู้ ยื่ นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคล อ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนั งสื อ 
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจทั้งนี้
หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
   10. เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนงำนก่อสร้ำงสำขำงำนก่อสร้ำงทำง ไม่น้อยกว่ำชั้น ๑ 
ประเภทงำนก่อสร้ำงทำงไว้กับกรมบัญชีกลำง (กรณีกรรมกำรรำคำกลำงได้ประกำศก ำหนดให้งำนก่อสร้ำงสำขำนั้น
ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรไว้กับกรมบัญชีกลำง) 
   (3) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีกำร
ก ำหนดผลงำน) 
   (4)  เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ระบุเอกสำรอ่ืนตำมที่หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเห็นสมควร
ก ำหนด)  เช่น 
    (4.1) ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)     
(ถ้ำมี)  
    (4.2) ............................ฯลฯ..........................................  
   (5)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำคำตำมแบบที่ก ำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ ำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือโดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม 
หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอ
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จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำ
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
  รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภำยใน
ก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว เสร็จไม่ เกิน  ๑๒๐ วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดให้
เริ่มท ำงำน  
 4.4 ก่อนเสนอรำคำผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำร
จ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
 4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๙:๐๐ น. ถึง  
๑๖:๐๐ น.  ณ. ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำใดๆ โดย
เด็ดขำด 
 4.6  คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกว่ำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้
ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมกำรฯ 
เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมคณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
ออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
 4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
  (2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอรำคำภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 4.8  หำกผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ จะต้องจัดท ำแผนกำรใช้
พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ โดยยื่นให้ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนขุนทด ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  และพิจำรณำจำกรำคำรวมที่ปรำกฏในใบเสนอรำคำ 
 5.2 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก จะไม่
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รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กรม/จังหวัด/
ส ำนักงำนก ำหนดไว้ในเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำ
ให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำ
ผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
 5.3 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้ำยื่นข้อเสนอ
ของส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ 
  (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิ ธีคัดเลือกที่
เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
 5.5 ในกำรตัดสินกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือ
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่
เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.6 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่ง
รำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่ง
รำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด เป็น
เด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน
ขุนทด จะพิจำรณำยกเลิกกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
        ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือกได้ คณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนขุนทด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำม
เอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนขุนทด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
 5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด อำจประกำศยกเลิกกำรจ้ำง
โดยวิธีคัดเลือก หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรเสนอรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
 ๕.๘ “หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน
ไม่เกินร้อยละ 10 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว 
โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นไม่
เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน 3 รำย ทั้งนี้ กรณีผู้เสนอรำคำที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำ ผู้ร่วมค้ำทุกรำยต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs และ ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย” 
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  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิ์ตำมวรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย จะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs 
 5.9 “หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะ
จัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิ์ตำมวรรคหนึ่ง ผู้ เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 

 6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท ำข้อตกลงเป็น
หนังสือกับส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ....5... (ห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำง  ให้ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด่ำนขุนทด ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระ
ต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร  
 6.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดหรือ
จะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 6.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  
 6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ (ผู้รับจ้ำง) 
พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  7.1 (ส าหรับการจ้างท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) 
  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะจ่ำยค่ำจ้ำงต่อหน่วยของงำนแต่ละรำยกำรที่ได้
ท ำส ำเร็จจริงตำมรำคำต่อหน่วยที่ก ำหนดไว้ในใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ นอกจำกในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้ำ) แต่ไม่เกิน  
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้ำสิบ) ของปริมำณงำนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ จะจ่ำยให้  
ในอัตรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ 
  (2) เมื่ อปริมำณงำนที่ ท ำ เสร็จจริ ง ในส่ วนที่ เกินกว่ ำร้อยละ 150 (หนึ่ งร้อยห้ ำสิบ )  
ของปริมำณงำนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ จะจ่ำยให้ในอัตรำร้อยละ 83 (แปดสิบสำม) 
ของรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ 
  (3) เมื่อปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงน้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของปริมำณงำนที่ก ำหนดไว้
ในสัญญำหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ จะจ่ำยให้ตำมรำคำต่อหน่วยในสัญญำ และจะจ่ำยเพ่ิมชดเชยเป็นค่ำ 
overhead และ mobilization ส ำหรับงำนรำยกำรนั้นในอัตรำร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่ำงระหว่ำงปริมำณงำน
ทั้งหมดของงำนรำยกำรนั้นตำมสัญญำโดยประมำณ กับปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงคูณด้วยรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำ  
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ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่ำ Overhead และ Mobilization ดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงในงวด
สุดท้ำยของกำรจ่ำยเงินค่ำงำนตำมสัญญำ 
  (4) ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะจ่ำยเงินที่เพ่ิมขึ้นตำม (1) และ (2) 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในงวดสุดท้ำยของกำรจ่ำยเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ำยของกำรจ่ำยเงิน ตำมท่ีส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด
พิจำรณำเห็นว่ำปริมำณงำนที่ท ำเสร็จจริงดังกล่ำว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนอื่นที่เหลือ อีกทั้งงำนที่เหลืออยู่ก็มิได้มี
ผลกระทบต่อกำรจ่ำยเงินค่ำงำนที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่ำว ทั้งนี้ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
อำจจ่ำยเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้ำงพร้อมกับกำรจ่ำยเงินค่ำงำนงวดนั้นๆและกำรพิจำรณำว่ำงำนใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขำดของส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือนตำม
เนื้องำนที่ท ำเสร็จจริง เมื่อส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดหรือเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนขุนทดได้ท ำกำรตรวจสอบผลงำนที่ท ำเสร็จแล้ว และปรำกฏว่ำเป็นที่พอใจตรงตำมข้อก ำหนดแห่ง
สัญญำทุกประกำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดจะออกหนังสือรับรองกำรรับมอบงำนนั้นให้ไว้แก่ผู้
รับจ้ำง 
  กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยจะจ่ำยให้เมื่องำนทั้งหมดตำมสัญญำได้แล้วเสร็จทุกประกำร 
  7.2 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจน
ภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นจ ำนวน  
๑ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนจั่นสันติสุข ถึง สำยถนนสำมแยกกุดม่วง บ้ำนหลุง หมู่ที่ 16 บ้ำนจั่นสันติ
สุข ต ำบลด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ภำยใน ๑๒๐ วัน ให้แล้วเสร็จเยบ้อยตำมสัญญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้งท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 
  งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ…...…ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน……………. ให้
แล้วเสร็จภำยใน…………………วัน 
  ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
  งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ…...…ของค่ำจ้ำง  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้งท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือกนี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือจะ
ก ำหนด ดังนี้ 
 8.1 กรณีท่ีผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ...10...ของ
วงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 
 8.2 กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ 9.1 จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวัน
เป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ...0.๒๕.... ของรำคำงำนจ้ำง 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรเสนอรำคำซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ……๒.….ปี นับ



   

 

อธิวัฒน์  โยอาศรี 

ถัดจำกวันที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำร
ได้ดีดังเดิมภำยใน……๑๕.….วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

 10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ…..15.….ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมดแต่
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ ำประกันหรือหนังสื อค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ให้แก่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนขุนทดก่อนกำรรับเงินล่วงหน้ำนั้น  

 11. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในกำรจ่ำยเงินแต่ละงวด ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด จะหักเงินจ ำนวนร้อยละ....
10..... ของเงินที่ต้องจ่ำยในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงำน ในกรณีที่เงินประกันผลงำนจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ....5...ของค่ำจ้ำงทั้งหมดผู้รับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงำนคืน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องน ำหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรหรือหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 
1.4 (4) มำวำงไว้ต่อส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด เพ่ือเป็นหลักประกันแทน 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดจะคืนเงินประกันผลงำน และ/หรือหนังสือค้ ำประกัน
ของธนำคำรดังกล่ำวให้แก่ผู้รับจ้ำงพร้อมกับกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำย 

 12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 12.1 เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำก เงินนอกงบประมำณ จำก เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ตำม
บัญชีรำยกำรงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่จะได้รับจัดสรรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมำณงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบ
ท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้รับ
อนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณต่อเมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
มีผลใช้บังคับ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น  
 12.2 เมื่อส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้
รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำว
เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับ
ขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
  (2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม(1)หรือ(2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี 
 12.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำ
สัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน
ขุนทด อำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 12.4 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
 12.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรจ้ำงก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีควำมขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของกรม/จังหวัด/ส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 
 12.6 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด อำยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ไม่ได ้
  (1) ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำง
หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
  (3) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนหรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
  (4) กรณี อ่ืน ในท ำนอง เดี ยวกับ  (1 )  (2 )  หรื อ  (3 )  ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 จะน ำมำใช้ในกรณีที่ 
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ 
 ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค ำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิก ำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532 และหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0731.1/ว 
104 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในกำรค ำนวณ
เงินเพ่ิมหรือลดค่ำงำนตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
 สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
หรือภำยในระยะเวลำที่กรม/จังหวัด/ส ำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ 1.5 

 14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและ
ได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก..…สถำบันของทำง
รำชกำร....หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับ
รำชกำรได้ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ…10....ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย 1 คน ในแต่ละ
สำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
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 14.1  ช่ำงก่อสร้ำง หรือ ช่ำงโยธำ หรือช่ำงส ำรวจ 
 14.2  …………....................................................… 
                             ……..……………ฯลฯ…………………… 

 15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร  
 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำ
สัญญำกับส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดไว้ชั่วครำว 
 
 

ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทด 
วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔ 

 


