
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายบ้านหนอง

เอี�ยว หมู่ที� ๖ เชื�อมบ้านหนองเอี�ยวใน หมู่ที� ๑๔ ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอี"ยว หมู่ที" ๖ เชื"อมบ้านหนองเอี"ยวใน หมู่ที" ๑๔ ต.ลําพญากลาง
อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครั 9งนี 9เป็นเงินทั 9งสิ 9น ๑๕,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สบิห้าล้านสี"แสนสองหมื"นบาทถ้วน)
                 ผู้ ยื"นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี 9
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ"งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื"นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั"วคราว
เนื"องจากเป็นผู้ ที"ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที"รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที"ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ"งถกูระบชืุ"อไว้ในบญัชีรายชื"อผู้ ทิ 9งงานและได้แจ้งเวียนชื"อให้เป็นผู้ ทิ 9งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ"งรวมถึงนิติบคุคลที"ผู้ ทิ 9งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั 9นด้วย
                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที"คณะกรรมการนโยบายการจดัซื 9อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา
                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที"ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื"นข้อเสนอราคารายอื"นที"เข้ายื"นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัสระบรีุ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่ง
ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั 9งนี 9
                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิOหรือความคุ้มกนั ซึ"งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ 9นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื"นข้อ
เสนอได้มีคําสั"งให้สละเอกสิทธิOและความคุ้มกนัเช่นว่านั 9น
                 ๑๐. ผู้ ยื"นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในวงเงินไมน้่อยกว่า ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ"งแสนห้าหมื"นบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที"เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที"องค์การบริหารสว่นจงัหวดั



สระบรีุเชื"อถือ
                     ผู้ ยื"นข้อเสนอที"เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี 9
                     (๑) กรณีที"กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน
ตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น
คณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที"เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที"กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิติบคุคลที"เข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที"กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ"งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั
ในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื"นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั 9นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที"ยื"นข้อเสนอได้
                     ทั 9งนี 9 "กิจการร่วมค้าที"จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที"จดทะเบียนเป็น
นิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ ยื"นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๒. ผู้ ยื"นข้อเสนอซึ"งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที"คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๓. ผู้ ยื"นข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที"คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๔ ผู้ ยื"นข้อเสนอซึ"งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ย
เงินแตล่ะครั 9งซึ"งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื"นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที"คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

 ๑๕ ผู้ ยื"นเสนอราคาจะต้องแนบหลกัฐานเอกสารใบอนญุาตประกอบกิจการจากโรงงาน
แบบ รง.๔  พร้อมแผนที"แสดงตําแหน่งและระยะทางระหวา่ง Asphaltic Concrete Plant กบัจดุดําเนินการก่อ
สร้างด้วยระยะทางต้องอยูใ่นรัศมีไมเ่กิน ๘๐ กิโลเมตร  หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ Asphaltic Concrete
Plant  จากแหลง่ใกล้เคียง  โดยต้องมีระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร  พร้อมหลกัฐานเอกสารใบอนญุาตประกอบ
กิจการจากโรงงานแบบ รง.๔ เช่นกนั เพื"อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

๑๖. ในวนัยื"นข้อเสนอ  ผู้ ยื"นข้อเสนอต้องมีหนงัสือรับรองหรือเอกสารรับรองจากการยาง
แห่งประเทศไทย  หรือกลุม่ที"การยางแหง่ประเทศไทยให้การรับรองเทา่นั 9น  วา่จะเป็นผู้ขายยางพาราให้แก่ผู้ ยื"น
ข้อเสนอ



สําเนาถกูต้อง

นิยม เตา่ทอง
(นางนิยม เตา่ทอง)

ผู้ อํานวยการกองพสัดแุละทรัพย์สิน
ประกาศขึ 9นเวบ็วนัที" ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดย นางนิยม เตา่ทอง ผู้ อํานวยการกองพสัดแุละทรัพย์สนิ

                ผู้ ยื"นข้อเสนอต้องยื"นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที"
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื 9อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั 9งแต่วนัที" ........................ ถงึวนัที"
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื 9อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ชําระเงินเป็นที"เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที"เว็บไซต์ www.saraburipao.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๓๖๒๑-๒๔๒๘ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที"        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สจิุน บญุมาเลิศ

(นายสจิุน บญุมาเลศิ)

รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั รักษาราชการแทน

ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบตัิหน้าที"

นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที" ๑ และเอกสารสว่นที"
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั 9งแตว่นัที"ซื 9อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที# ........................

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายบ้านหนองเอี#ยว หมู่ที# ๖
เชื#อมบ้านหนองเอี#ยวใน หมู่ที# ๑๔ ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสระบุรี
ลงวันที#        พฤษภาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ซึ�งต่อไปนี �เรียกวา่ "องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายบ้านหนองเอี�ยว
หมูที่� ๖ เชื�อมบ้านหนองเอี�ยวใน หมูที่� ๑๔ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ ณ สายบ้านหนองเอี�ยว หมูที่� ๖
เชื�อมบ้านหนองเอี�ยวใน หมูที่� ๑๔ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั
                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

(๒) หลกัประกนัสญัญา
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื#นข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย



                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย
                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา
                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิXหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิXและความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น

๒.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ผิวลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ�งแสนห้า
หมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัสระบรีุเชื�อถือ
                                   ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี �
                                   (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที�
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้
รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้
                                   ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จด



ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง
๒.๑๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาค

รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีราย
รับรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผู้ ยื�นเสนอราคาจะต้องแนบหลกัฐานเอกสารใบอนญุาตประกอบกิจการจาก
โรงงาน
แบบ รง.๔  พร้อมแผนที�แสดงตําแหน่งและระยะทางระหวา่ง Asphaltic Concrete Plant กบัจดุดําเนินการก่อ
สร้างด้วยระยะทางต้องอยูใ่นรัศมีไมเ่กิน ๘๐ กิโลเมตร  หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ Asphaltic Concrete
Plant  จากแหลง่ใกล้เคียง  โดยต้องมีระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร  พร้อมหลกัฐานเอกสารใบอนญุาตประกอบ
กิจการจากโรงงานแบบ รง.๔ เช่นกนั เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

๒.๑๕  ในวนัยื�นข้อเสนอ  ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีหนงัสือรับรองหรือเอกสารรับรองจาก           

การยางแหง่ประเทศไทย  หรือกลุม่ที�การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั �น  วา่จะเป็นผู้ขายยางพารา

ใหแ้กผู่ย้ื�นขอ้เสนอ

                               ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การ
จา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
                 ๓.    หลักฐานการยื#นข้อเสนอ
                         ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

๓.๑    ส่วนที# ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี C

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง



                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั �งรับรอง
สําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นบริษัท พร้อมทั �งรับรอง
สําเนาถกูต้อง
                                           (๔.๒)   สําเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�ม พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง

(๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

๓.๒    ส่วนที# ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี C

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั �น
                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดุ
อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั �งกําไรไว้ด้วย
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
                                   ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกู
ต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา



                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี �
ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็น
สําคญั โดยคิดราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จ่ายทั �งปวงไว้แล้ว
                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า  ๒๔๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ให้เริ�มทํา
งาน
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย
อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ



                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที�
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ จะพิจารณาลง
โทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิ �งงาน เว้นแต ่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�นข้อเสนอ
รายนั �น มิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาขององค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ
                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี �
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                          ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๗๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด
แสนเก้าหมื�นสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน)
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไม่เกิน ๓ วนัทําการ
                          ๕.๒     หนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย
                          ๕.๔     หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �า
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด
                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํ �า
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุตรวจสอบความถกูต้องในวนัที�........................ ระหวา่ง



เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.
                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ �าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุ�อผู้ ยื�นข้อเสนอในหนงัสือคํ �าประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี �
                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ยื�นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ
                          ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุจะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือ
ผู้คํ �าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดั
เลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื�นข้อเสนอรายที�คดัเลือกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนน
รวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบี �ย

๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � องค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสระบรีุจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
สระบรีุ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ
เสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแตผู่้ ยื�นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญัและความแตกตา่งนั �น ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อ
เสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอราย
นั �น

๖.๔ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุสงวนสิทธิXไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อไปนี �



                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ
                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ มีสิทธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อ
เท็จจริงเพิ�มเติมได้ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุมีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไม่ทําสญัญา หาก
ข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

๖.๖ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคา
ใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุเป็นเดด็ขาดผู้
ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั �ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุจะพิจารณา
ยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ �งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการ
คดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่ยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ
หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ ยื�นข้อ
เสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ

๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�
ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดใน
การเสนอราคา

๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ
๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง



และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัตอ่ไปนี �

๗.๑     เงินสด
๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั �น ชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
๗.๓     หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที�คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด
๗.๔     หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �า
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย
                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว

๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุจะจ่ายคา่จ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ

และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑ งวด ดงันี �
                          เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงานทั �งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสญัญา รวมทั �งทําสถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙.    อัตราค่าปรับ
                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสือจะกําหนด ดงันี �

๙.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวง
เงินของงานจ้างช่วงนั �น

๙.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับ
เป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกวา่ ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง



๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื#นข้อเสนอและอื#น ๆ
๑๑.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื�อ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้รับอนมุติั
เงินคา่ก่อสร้างจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑.๒   เมื�อองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงั
กลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี �
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใชเ่รือ
ไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น
                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญาหรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาที�กําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุจะริบหลกัประกนั
การยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุสงวนสิทธิXที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

๑๑.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนัผู้
ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ
และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ�มเตมิ

๑๑.๖   องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดย
ที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุไมไ่ด้



                                   (๑)    องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้
รับจดัสรรแต่ไม่เพียงพอที�จะทําการจดัจ้างครั �งนี �ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารสว่น
จงัหวดัสระบรีุ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที� คา่
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี �

ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือ
สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาที�องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�
ได้ระบใุนข้อ ๑.๕

๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง

                          เมื�อองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี �แล้ว ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะ
ต้องมีและใช้ผู้ มีวฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขา
ชา่ง ดงัตอ่ไปนี �

๑๓.๑    วิศวกรโยธา จํานวน ๑ คน
๑๔.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕..    การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ สามารถนําผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�น

ข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ



                          ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ
ทําสญัญากบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ไว้ชั�วคราว

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ
       พฤษภาคม ๒๕๖๑


