ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสระบุรี
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างปรั บปรุ งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟั ลท์ ติกคอนกรี ต (PARA Asphaltic
Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้ านคลองแปดอาร์ -บ้ านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค
จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างปรับปรุ งถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้ านคลองแปดอาร์ -บ้ าน
หนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครังE นี Eเป็ นเงินทั Eงสิ Eน
๑๘,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้ านสีKแสนเก้ าหมืKนสองพันบาทถ้ วน)
ผู้ยืKนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี E
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงK อยู่ระหว่างถูกระงับการยืKนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวัK คราว
เนืKองจากเป็ นผู้ทีKไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีKรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีKประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงK ถูกระบุชืKอไว้ ในบัญชีรายชืKอผู้ทิ Eงงานและได้ แจ้ งเวียนชืKอให้ เป็ นผู้ทิ Eงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงK รวมถึงนิติบคุ คลทีKผ้ ทู ิ Eงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนั Eนด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีKคณะกรรมการนโยบายการจัดซื Eอจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีKประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืKนข้ อเสนอราคารายอืKนทีKเข้ ายืKนข้ อเสนอให้ แก่องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ง
ขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังE นี E
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ`หรื อความคุ้มกัน ซึงK อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ Eนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืKนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังK ให้ สละเอกสิทธิ`และความคุ้มกันเช่นว่านั Eน
๑๐. ผู้ยืKนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีKประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโดยวิธี
Pavement In-Place Recycling ผิวลาดยางแบบพาราแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต (PARA Asphaltic Concrete)ในวง
ั ญาโดยตรง
เงินไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้ านสองแสนสีKหมืKนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีKเป็ นคูส่ ญ
กับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีKองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีเชืKอถือ
ผู้ยืKนข้ อเสนอทีKเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี E

(๑) กรณีทีKกิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงืKอนไขทีKกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าทีKเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีKกิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลทีKเข้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงืKอนไขทีKกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีทีKกิจการร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่ วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึKงเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืKนข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
E
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่ วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีKยืKนข้ อเสนอได้
ทังนี
E E "กิจการร่วมค้ าทีKจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีKจดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยืKนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยืKนข้ อเสนอซึงK ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีKคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืKนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีKคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ยืKนข้ อเสนอซึงK ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครังE ซึงK มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืKนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีKคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ผู้ยืKนเสนอราคาจะต้ องแนบหลักฐานเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการจากโรงงานแบบ รง.๔
พร้ อมแผนทีKแสดงตําแหน่งและระยะทางระหว่าง Asphaltic Concrete Plant จากแหล่งใกล้ เคียง โดยต้ องมีระยะ
ทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร พร้ อมหลักฐานเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการจากโรงการ แบบ รง.๔ เพืKอให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
๑๖ ในวันยืKนข้ อเสนอ ผู้ยืKนข้ อเสนอต้ องมีหนังสือรับรองหรื อเอกสารรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย
หรื อกลุม่ ทีKการยางแห่งประเทศไทยให้ การรับรองเท่านันE ว่าเป็ นผู้ขายยางพาราให้ แก่ผ้ ยู ืKนข้ อเสนอ
ผู้ยืKนข้ อเสนอต้ องยืKนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันทีK
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื Eอเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั Eงแต่วนั ทีK ........................ ถึงวันทีK
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื Eอจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจาก
ชําระเงินเป็ นทีKเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีKเว็บไซต์ www.saraburipao.com หรื อ www.gprocurement.go.th

หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๒๑-๒๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันทีK

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุจิน บุญมาเลิศ
(นายสุจิน บุญมาเลิศ)

รองปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ปฏิบตั ิหน้ าทีK
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนทีK ๑ และเอกสารส่วนทีK
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั E วนั ทีKซื Eอเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
นิยม เต่าทอง
(นางนิยม เต่าทอง)
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึ Eนเว็บวันทีK ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดย นางนิยม เต่าทอง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที# ........................
การจ้ างก่ อสร้ างปรั บปรุ งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟั ลท์ ตกิ คอนกรี ต (PARA Asphaltic Concrete) สาย
สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้ านคลองแปดอาร์ -บ้ านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling
ตามประกาศ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสระบุรี
ลงวันที#
พฤษภาคม ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต (PARA Asphaltic
Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้ านคลองแปดอาร์ -บ้ านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค
จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ณ สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้ านคลองแปดอาร์ -บ้ านหนองโสน
ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้ อ
กําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างก่อสร้ าง
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย# ืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิcหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิcและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้ านสองแสนสีหมืนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีเชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่ วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วม
ค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที
เข้ าร่ วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีที
กิจการร่ วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่ วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้
รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้
เข้ าร่ วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่ วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาค
รัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๔ ผู้ยืนเสนอราคาจะต้ องแนบหลักฐานเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการจากโรง
งานแบบ รง.๔ พร้ อมแผนทีแสดงตําแหน่งและระยะทางระหว่าง Asphaltic Concrete Plant กับจุดกําเนิดการก่อ
สร้ างด้ วนระยะทางในรัศมีไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร หรื อต้ องมีเอกสารยินยอมให้ ใช้ Asphaltic Concrete Plant จาก
แหล่งใกล้ เคียง โดยต้ องมีระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร พร้ อมหลักฐานเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการจากโรง
งาน แบบ รง.๔ เพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
๒.๑๕ <span lang="TH" style="line-height: 107%;" minor-bidi;"="" new";=""
sarabun="" "th="" "cordia="" 16pt;="" new","sans-serif";="" cordia="">ในวันยืนข้ อเสนอ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมี
หนังสือรับรองหรื อเอกสารรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย หรื อกลุม่ ทีการยางแห่งประเทศไทยให้ การรับรอง
เท่านัน ว่าเป็ นผู้ขายยางพาราให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอ

๓. หลักฐานการยื#นข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที# ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี R
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนบริ ษัท พร้ อมรับรองสําเนาถูก
ต้ อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๗
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที# ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี R
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา ซึงจะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังกําไรไว้ ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้ วน ถูก
ต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะ
ต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒ พร้ อม
จัดทําใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน

ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้ แล้ ว
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนตามข้ อ
๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี จะพิจารณาลง
โทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิงงาน เว้ นแต่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอ
รายนัน มิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน ๙๑๔,๘๕๐.๐๐ บาท (เก้ า
แสนหนึงหมืนสีพันแปดร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นันชําระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทียืนข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอนําเช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสือคํา
ประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีตรวจสอบความถูกต้ องในวันที........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอทียืนข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชือผู้ยืนข้ อเสนอในหนังสือคําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชือกิจกรรมร่ วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยืนข้ อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชือผู้เข้ าร่ วมค้ ารายทีสัญญา
ร่ วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายืนข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีจะคืนให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอหรื อ

ผู้คําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัด
เลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายทีคัดเลือกไว้ ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุดหรื อได้ คะแนน
รวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ต่อเมือได้ ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยืนข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสระบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สระบุรี จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือนไขทีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน ไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อ
เสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอราย
นัน
๖.๔ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีสงวนสิทธิcไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชีแจงข้ อ
เท็จจริ งเพิมเติมได้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีมีสทิ ธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หาก
ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคา
ใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการ
ใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็ นเด็ดขาดผู้

ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการ
คัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ ว่ายืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ วา่ ผู้ยืนข้ อเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนีผู้ยืนข้ อ
เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อที
ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดใน
การเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง
และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรียดึ ถือไว้ ในขณะทําสัญญาโดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นัน ชําระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน

องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีจะจ่ายค่าจ้ างซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อืน ๆ
และค่าใช้ จา่ ยทังปวงแล้ ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑ งวด ดังนี
เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานทังหมดให้ แล้ วเสร็ จ
เรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๙. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ น
หนังสือจะกําหนด ดังนี
๙.๑ กรณีทีผู้รับจ้ างนํางานทีรับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวง
เงินของงานจ้ างช่วงนัน
๙.๒ กรณีทีผู้รับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง นอกเหนือจากข้ อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้ าง
๑๐. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงได้
ึ ทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อข้ อ
ตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้ างทีเกิดขึนภายในระยะเวลา ไม่
น้ อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ รับมอบงาน โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซม
แก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการยื#นข้ อเสนอและอื#น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครังนี ได้ มาจากจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมือ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ รับอนุมตั ิ
เงินค่าก่อสร้ างจากจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๑.๒ เมือองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง
และได้ ตกลงจ้ าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสังหรื อนําสิงของมาเพืองานจ้ างดัง
กล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่วนั ทีผู้รับจ้ างสังหรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อ
ไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน

(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อ
ตกลงจ้ างเป็ นหนังสือภายในเวลาทีกําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีจะริ บหลักประกัน
การยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกัน การยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้
ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีสงวนสิทธิcทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดใน
แบบสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรื อแย้ งกันผู้
ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสุด
และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๑.๖ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดย
ทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีไม่ได้
(๑) องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีไม่ได้ รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัดจ้ างหรื อได้
รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทําการจัดจ้ างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดจ้ างหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้ างครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสระบุรี หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงซึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรั บราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ในกรณีที ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณทีใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที
ได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลง

จ้ างก่อสร้ างตามประกาศนีแล้ ว ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้ างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะ
ต้ องมีและใช้ ผ้ มู ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ ๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมีจํานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขา
ช่าง ดังต่อไปนี
๑๓.๑ วิศวกรโยธา
๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่ งครัด
๑๕.. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยืน
ข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อ
ทําสัญญากับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้ ชวคราว
ั
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสระบุรี
พฤษภาคม ๒๕๖๑

