
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้า
บ้านนายบุญเลิศ ไชยรัตน์ ถึง ลาดยาง บ้านหนองหินน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร 

หนา ๐.๐๕ เมตร 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลหนองหิน 

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

                 เทศบาลต าบลหนองหิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลต าบลหนองหิน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนาย
บุญเลิศ ไชยรัตน์ ถึง ลาดยาง บ้านหนองหินน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ก าหนด  ณ บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๘     ขอบเขตของงาน 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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                                                                         -๒- 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ต าบลหนองหิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางตั้งแต่ ชั้น ๖ ขึ้นไป 
ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลหนองหินเชื่อถือ 
                                   ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 



                                                               -๓- 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๔     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี้ 
                                   ๒.๑๔.๑ เอกสารรับรองว่าใช้น้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมที่ได้มาตรฐานจากบริษัทหรือ
หน่วยงานที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่มีโลหะหนักกอยู่ในเกณฑ์ท่ีเป็น
พิษต่อน้ าหรือดินที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานได้ โดยผ่านการรับรองจาหน่วยงานรัฐที่ เทศบาลต าบลหนองหิน เชื่อถือ 
(กรณีแต่งตั้งตัวแทนให้มีเอกสารออกให้ผู้ที่จะเสนอราคาตรงตามโครงการประกาศอยู่ในเอกสารประกวดราคา) 
                                   ๒.๑๔.๒ เอกสารรับรองคุณสมบัติน้ ายางพาราผสมสารเพิ่มแสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่
ระบุในคู่มือควบคุมคุณภาพน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
                                   ๒.๑๔.๓ เอกสารแสดงว่าได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม ว่ามี
คุณสมบัติตรงตามท่ีระบุในข้อก าหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ 1/2560 ของกรมทางหลวงอย่างครบถ้วนและเป็นเอกสารของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้เสนอราคาผู้ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นแทนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยื่นประกอบตามข้อ(1) 
                                   ๒.๑๔.๔ เอกสารรับรองคุณสมบัติน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ว่าผลิตจากโรงงานที่
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีขบวนการผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
                                   ๒.๑๔.๕ เอกสารตามข้อ ๒.๑๔.๑ - ๒.๑๔.๔ ให้แนบไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา
ในวันที่เสนอราคาโดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรองความถูกต้อง 
                                   ๒.๑๔.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแนบเอกสารว่าได้ซื้อน้ า
ยางพาราสดในพ้ืนที่ยางพารา จังหวัดร้อยเอ็ดต่อผู้ว่าจ้าง กรณีที่ไม่มีน้ ายางสดในพ้ืนที่ให้หน่วยงานการยางแห่ง
ประเทศไทยประจ าจังหวัดร้อยรับรองและสามารถใช้น้ ายางสดจากพ้ืนที่ข้างเคียงได้ กรรีไม่มีน้ ายางสดในพ้ืนที่ 
สามารถใช้น้ ายาง(จะต้องแนบใบรับรองว่าซื้อน้ ายางข้นจากการยางแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่ได้รับรองจากการ
ยางแห่งประเทศไทย) แทนได้ 
                                   ๒.๑๔.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้
ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคี
วิศวกร จ านวน ๑ คน 
                                   แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
                                    แบบรูปรายการใช้ตามแบบแนะน าถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ส าหรับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหินก าหนด และก่อสร้าง
ตามข้อแนะน าและคู่มือแนะน าการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงาน
ท้องถิ่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การก าหนดส่วนผสมใช้วิธีการออกแบบส่วนผสม(Job Mix Formula) ที่ได้
จากห้องทดลองโดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบส่วนผสม(Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ 
 
 



                                                             -๔- 
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงานถนนท้องถิ่น และเลือกน้ ายางพาราที่เป็นน้ ายางสด(Flod Latox) หรือ
น้ ายางข้น(concentrated latex) ผสมกับสารผสมเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต(เพื่อการปรับปรุงคุณภาพช่วยป้องกันไม่ให้
อนุภาคของนางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ าเสมอทั่วถึง ซึ่งสารผสมเพ่ือจากโรงงาน
ผสม(NB-Preblend) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีประมาณงานเนื้อยางแห้ง(DRC) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม(NB-Preblend) มีรายละเอียดดังนี้ 
               (๑) คุณสมบัติเฉพาะน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา) 
หมายถึง การน าน้ ายางสด หรือน้ ายางข้นผสมกับสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสมเพ่ือปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติบางประการของน้ ายางพารา โดยท าหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะท าการ
ผสมกับวัสดุมวลรวมทั่วถึงและสม่ าเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนผสมดินซีเมนต์เพ่ือใช้ส าหรับงานก่อสร้างผิว
จราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยก่อนน ามาใช้งานตะต้องแสดงเอกสารว่าน้ ายางพาราผสมสารผสม
เพ่ิมจากบริษัทที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                (๒) คุณสมบัติทางกายภาพและข้อก าหนดของน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ ตะต้องมีคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้ 
                (๒.๑) สามารถกระจายในน้ าได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข็งเป็นก้อน 
                (๒.๒) กระบวนการผสมและน าไปใช้งานไม่ยุ่งยาก สามรถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีอยู่
ทั่วไปโดยไม่ต้องบใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีความพิเศษเฉพาะ 
                (๒.๓) สามารถเกบ็รักษาไว้ที่อุณหภูมิปกติได้ โดยไม่ท าให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๖  เดือน นับตั้งแต่งวันส่งมอบ 
                (๒.๔) ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุจะต้องมีความเข็งแรงและทนทาน มาปิดแน่นไม่มีเกิดการรั่วไหลง่าย เพื่อ
ป้องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ้วหรือยกได้เพ่ือความสะดวกในการขนส่งเก็บรักษาและ
น าออกไปใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมดังนี้ 
                        - ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม 
                        - หมายเลขซีลของถังบรรจุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                        - วัน เวลา ที่ผลิตน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมออกจากโรงงาน 
                        - ตราประทับรับรองของบริษัทผู้ผลิตและลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนาม 
                        - ชื่อโรงงานผลผลิต ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
                        - น้ าหนักสุทธิที่บรรจุ 
                (๒.๕) ไม่มีสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชิตและพืชพันธ์ไม้ไม่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน ไม่เป็นสารก่อ
สนิม ไม่มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 



                                                                 -๕- 
                (๒.๖) มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างคงที่สม่ าเสมอ ทุกภาชนะท่ีใช้บรรจุสามารถตรวจสอบย้อยหลัง
ได้ในกรณีสงสัย 
                ค่าทดสอบวัสดุหรือความหนานานชั้นต่างของโครงสร้างสายทางให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ให้
ผู้รับจ้างด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๒ ป้าย คือ ป้ายชั่วคราว และถาวร(ป้ายเหล็ก) 
                (๓) เครื่องจักรและเครื่องมือ 
                       ก่อนเริ่มท างานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ก่อสร้างพร้อมทั้งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ ต้องเป็นแบบขนาดที่เหมาะสมและอยู่ใน
สภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเที่ยวจากนายช่างผู้ควบคุมงาน
ก่อนในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ถ้า
เครื่องจักรและเครื่องมือใดท างานได้ไม่เต็มที่ หรือท างานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์จะต้องท าการแก้หรือจัดหา
เครื่องมืออื่นใดมาใช้ทดแทนหรือเพ่ิมเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน 
                       เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานถนน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องประกอยด้วยเครื่องจักร คือ 
                        (๓.๑) รถเกลี่ย (Motor Grader) 
                        (๓.๒) เครื่องจักรที่ใช้ในการอัด ประกอบด้วย 
                            (๓.๒.๑) รถบดล้อยาง ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๘.๕ ตัน  จ านวน ๑ คัน 
                            (๓.๒.๒) รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จ านวน ๑ คัน 
                            (๓.๒.๔) รถบรรทุกน้ าหนักขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ไม่น้อยกว่า ๑ คัน 
                            สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) ในการผสม
ส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน สามารถกระท าได้ดีขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
 



                                                              -๖- 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ตั้งแต่ ชั้น ๖ 
ขึ้นไป ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 
 
 



                                                                       -๗- 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลต าบลหนองหิน ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลหนองหิน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
 
 



                                                             -๘- 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลต าบลหนองหิน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลต าบลหนองหิน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลต าบลหนองหิน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๔๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้เทศบาลต าบลหนองหินตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
 



                                                              -๙- 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต าบลหนอง
หินจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลต าบลหนอง
หิน จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลต าบลหนองหินก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     เทศบาลต าบลหนองหินสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลต าบลหนองหิน 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลต าบลหนองหิน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ เทศบาลต าบลหนองหินมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     เทศบาลต าบลหนองหินทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ 
 
 



                                                                -๑๐- 
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองหินเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลต าบลหนองหินจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลต าบลหนองหิน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบล
หนองหิน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลหนองหิน 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลต าบลหนองหิน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลต าบลหนองหิน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลต าบล
หนองหินยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 
 
 
 



                                                                    -๑๑- 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          เทศบาลต าบลหนองหินจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลต าบลหนองหิน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๕.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหนองหินได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลหนองหินได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 

                          ๑๑.๒   เมื่อเทศบาลต าบลหนองหินได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
 



                                                                     -๑๒- 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต าบลหนองหินได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลหนองหินจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   เทศบาลต าบลหนองหินสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของเทศบาลต าบลหนองหิน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   เทศบาลต าบลหนองหิน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลหนองหินไม่ได้ 
                                   (๑)    เทศบาลต าบลหนองหินไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลต าบลหนอง
หิน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานกอ่สร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 
 
 



                                                                -๑๓- 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลหนองหินได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 
๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อเทศบาลต าบลหนองหินได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาหากได้เป็น
คู่สัญญาแล้วจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่จะต้องรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมายไม่ต่ ากว่า วิศวกรรมโยธา(ภาคี) จ านวน 
๑ คน ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ก่อสร้าง/โยธา 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          เทศบาลต าบลหนองหิน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับเทศบาลต าบลหนองหิน ไว้ชั่วคราว 

 
 
  

เทศบาลต าบลหนองหิน 

 
 
 

        ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหิน 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง

ธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไชยรัตน์ ถึง ลาดยาง บ้านหนองหินน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 เทศบาลต าบลหนองหิน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเข้าบ้านนายบุญเลิศ ไชยรัตน์ ถึง ลาดยาง บ้าน

หนองหินน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายละเอียดที่ก าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ

ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๑๙,๖๙๐.๓๒ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท

สามสิบสองสตางค์) 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลต าบล
หนองหิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
 
 



                                                               -๒- 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ตั้งแต่ ชั้น ๖ ขึ้นไป ประเภท
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลหนองหินเชื่อถือ 
                ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี้ 
                           ๑๔.๑ เอกสารรับรองว่าใช้น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มท่ีได้มาตรฐานจากบริษัทหรือ
หนว่ยงานท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวสัด ุและไมเ่ป็นพิษตอ่สิ่งแวดล้อม หรือไมมี่โลหะหนกักอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
เป็นพิษตอ่น า้หรือดนิท่ีสามารถอ้างอิงมาตรฐานได้ โดยผ่านการรับรองจาหนว่ยงานรัฐท่ี เทศบาลต าบลหนองหิน 
เช่ือถือ (กรณีแตง่ตัง้ตวัแทนให้มีเอกสารออกให้ผู้ ท่ีจะเสนอราคาตรงตามโครงการประกาศอยูใ่นเอกสารประกวด
ราคา) 
                                 ๑๔.๒ เอกสารรับรองคณุสมบตันิ า้ยางพาราผสมสารเพิ่มแสดงวา่มีคณุสมบตัิตรงตามท่ี
ระบใุนคูมื่อควบคมุคณุภาพน า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวสัดกุระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 
 
           



                                                                         -๓- 
                                   ๑๔.๓ เอกสารแสดงวา่ได้ผา่นการทดสอบคณุสมบตันิ า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม วา่มี
คณุสมบตัติรงตามท่ีระบใุนข้อก าหนดพิเศษท่ี สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ของกรมทางหลวงอยา่งครบถ้วนและเป็น
เอกสารของเจ้าของผลิตภณัฑ์หรือผู้ เสนอราคาผู้ให้ได้รับการแตง่ตัง้เป็นแทนจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีได้ย่ืน
ประกอบตามข้อ(๑) 
                                  ๑๔.๔ เอกสารรับรองคณุสมบตันิ า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม วา่ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ
รองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีขบวนการผลิตได้มาตรฐานอตุสาหกรรมไทย 
                                   ๑๔.๕ เอกสารตามข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๔ ให้แนบไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวนัท่ี
เสนอราคาโดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ รับรองความถกูต้อง 
                                   ๑๔.๖ ผู้ ย่ืนเสนอราคาหากได้เป็นคูส่ญัญาแล้ว จะต้องแนบเอกสารวา่ได้ซือ้น า้ยางพารา
สดในพืน้ท่ียางพารา จงัหวดัร้อยเอ็ดตอ่ผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีไมมี่น า้ยางสดในพืน้ท่ีให้หน่วยงานการยางแหง่ประเทศไทย
ประจ าจงัหวดัร้อยรับรองและสามารถใช้น า้ยางสดจากพืน้ท่ีข้างเคียงได้ กรรีไมมี่น า้ยางสดในพืน้ท่ี สามารถใช้น า้
ยาง(จะต้องแนบใบรับรองวา่ซือ้น า้ยางข้นจากการยางแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ีได้รับรองจากการยางแหง่
ประเทศไทย) แทนได้ 
                                   ๑๔.๗ ผู้ ย่ืนเสนอราคาหากได้เป็นคูส่ญัญาแล้ว จะต้องแสดงหลกัฐานคณุสมบตัผิู้ควบคมุ
งานก่อสร้างซึง่จะต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร 
จ านวน ๑ คน 
                                แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
                                    แบบรูปรายการใช้ตามแบบแนะน าถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยาง
ธรรมชาต ิส าหรับถนนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหินก าหนด และ
ก่อสร้างตามข้อแนะน าและคูมื่อแนะน าการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิ
ส าหรับงานท้องถ่ิน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การก าหนดสว่นผสมใช้วิธีการออกแบบสว่นผสม(Job Mix 
Formula) ท่ีได้จากห้องทดลองโดยด าเนินการทดลองตามคูมื่อการออกแบบสว่นผสม(Job Mix Formula) งาน
ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาตสิ าหรับงานถนนท้องถ่ิน และเลือกน า้ยางพาราท่ีเป็นน า้ยางสด
(Flod Latox) หรือน า้ยางข้น(concentrated latex) ผสมกบัสารผสมเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต(เพ่ือการปรับปรุง
คณุภาพชว่ยป้องกนัไมใ่ห้อนภุาคของนางพาราจบัตวักนัก่อนท่ีจะท าการผสมกบัวสัดมุวลรวมได้อยา่งสม ่าเสมอ
ทัว่ถึง ซึง่สารผสมเพ่ือจากโรงงานผสม(NB-Preblend) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของเจ้าของผลิตภณัฑ์ โดยต้องมี
ประมาณงานเนือ้ยางแห้ง(DRC) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 โดยน า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม(NB-Preblend) มี
รายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 



                                                                      -๔- 
               (๑) คุณสมบัตเิฉพาะน า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต(ิยางพารา) 
หมายถึง การน าน า้ยางสด หรือน า้ยางข้นผสมกบัสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคณุภาพ ณ โรงงานผสมเพ่ือปรับเปล่ียน
คณุสมบตับิางประการของน า้ยางพารา โดยท าหน้าท่ีชว่ยป้องกนัไมใ่ห้อนภุาคของยางพาราจบัตวักนัก่อนท่ีจะท า
การผสมกบัวสัดมุวลรวมทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนผสมดนิซีเมนต์เพ่ือใช้ส าหรับงาน
ก่อสร้างผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางพารา โดยก่อนน ามาใช้งานตะต้องแสดงเอกสารวา่น า้
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มจากบริษัทท่ีผา่นการตรวจรับรองมาตรฐานวสัด ุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                (๒) คุณสมบัติทางกายภาพและข้อก าหนดของน า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ส าหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยาง
ธรรมชาต ิตะต้องมีคณุภาพทางกายภาพ ดงันี ้
                (๒.๑) สามารถกระจายในน า้ได้ดีโดยไมมี่กากเหลืออยูใ่นลกัษณะแข็งเป็นก้อน 
                (๒.๒) กระบวนการผสมและน าไปใช้งานไมยุ่ง่ยาก สามรถใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การก่อสร้างท่ีมีอยู่
ทัว่ไปโดยไมต้่องบใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีมีความพิเศษเฉพาะ 
                (๒.๓) สามารถเก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมูิปกตไิด้ โดยไมท่ าให้คณุสมบตัเิปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการ
ใช้งานไมน้่อยกว่า ๖  เดือน นบัตัง้แตง่วนัสง่มอบ 
                (๒.๔) ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจจุะต้องมีความเข็งแรงและทนทาน มาปิดแน่นไมมี่เกิดการร่ัวไหลง่าย 
เพ่ือป้องกนัการปลอมปน มีขนาดบรรจท่ีุเหมาะสมสามารถหิว้หรือยกได้เพ่ือความสะดวกในการขนสง่เก็บรักษา
และน าออกไปใช้งาน ต้องระบรุายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มดงันี  ้
                        - ช่ือชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑ์น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                        - หมายเลขซีลของถงับรรจนุ า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม 
                        - วนั เวลา ท่ีผลิตน า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มออกจากโรงงาน 
                        - ตราประทบัรับรองของบริษัทผู้ผลิตและลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจลงนาม 
                        - ช่ือโรงงานผลผลิต ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ 
                        - น า้หนกัสทุธิท่ีบรรจ ุ
                (๒.๕) ไมมี่สารพิษ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิ่งมีชิตและพืชพนัธ์ไม้ไมมี่คณุสมบตัใินการกดักร่อน ไมเ่ป็นสาร
ก่อสนิม ไมมี่กลิ่นเหม็นท่ีรุนแรงปลอดภยัตอ่สิ่งแวดล้อม 
                (๒.๖) มีคณุสมบตัท่ีิระบไุว้ข้างต้น อย่างคงท่ีสม ่าเสมอ ทุกภาชนะท่ีใช้บรรจสุามารถตรวจสอบย้อยหลงั
ได้ในกรณีสงสยั 
                คา่ทดสอบวสัดหุรือความหนานานชัน้ตา่งของโครงสร้างสายทางให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมด ให้
ผู้ รับจ้างด าเนินการติดป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน ๒ ป้าย คือ ป้ายชัว่คราว และถาวร(ป้ายเหล็ก) 
 
 



                                                      -๕- 
                (๓) เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 
                       ก่อนเร่ิมท างานผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ก่อสร้างพร้อมทัง้เคร่ืองมือทดลองคณุภาพวสัดไุว้ให้พร้อมท่ีหน้างาน ทัง้นี ้ต้องเป็นแบบขนาดท่ีเหมาะสมและอยู่
ในสภาพท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด โดยต้องผา่นการตรวจสอบหรือสอบเท่ียวจากนายช่างผู้ควบคมุ
งานก่อนในระหวา่งการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรและบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 
ถ้าเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือใดท างานได้ไมเ่ตม็ท่ี หรือท างานไมไ่ด้ผลตามวตัถปุระสงค์จะต้องท าการแก้หรือจดัหา
เคร่ืองมืออ่ืนใดมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มเตมิ ทัง้นีต้้องผา่นการตรวจสอบจากนายชา่งผู้ควบคมุงานก่อน 
                       เคร่ืองจกัรในการผสมสว่นผสมดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิส าหรับงานถนน
ท้องถ่ินอยา่งน้อยต้องประกอยด้วยเคร่ืองจกัร คือ 
                        (๓.๑) รถเกล่ีย (Motor Grader) 
                        (๓.๒) เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการอดั ประกอบด้วย 
                            (๓.๒.๑) รถบดล้อยาง ขนาดน า้หนกัไมน้่อยกวา่ ๘.๕ ตนั  จ านวน ๑ คนั 
                            (๓.๒.๒) รถบดอดัแบบสัน่สะเทือน ขนาดน า้หนกัไมน้่อยกว่า ๑๐ ตนั จ านวน ๑ คนั 
                            (๓.๒.๔) รถบรรทกุน า้หนกัขนาดถงับรรจไุด้ไมน้่อยกวา่ ๖,๐๐๐ ลิตร ไมน้่อยกวา่ ๑ คนั 
                            สามารถใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าการใช้รถเกล่ีย (Motor Grader) ในการผสม
สว่นผสมดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิเชน่ การผสมท่ีโรงงาน สามารถกระท าได้ดีขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของแตล่ะพืน้ท่ี 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ........................ ถึงวันที่ 
........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonghinmuangsuangroiet.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๐๑๕๔๐ ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             -๖- 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง เทศบาลต าบลหนองหิน ผ่านทางอีเมล์ nonghinroiet@hotmail.com หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนดภายในวันที่ ........................ โดยเทศบาลต าบลหนองหินจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.nonghinmuangsuangroiet.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
 

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายสัมฤทธิ์ วงศ์จ าปา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหิน 

 

  
  

  
  

 
 

  
หมายเหต ุ ๑.ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) ใน
ระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
                 ๒.งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร จ านวน ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง 
๑๒,๗๑๙,๖๙๐.๓๒ บาท (สิบสองล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกรอ้ยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์) การเสนอราคาในครั้งนี้
ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 


