ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านสวน
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างโครงการก่ อสร้ างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอก
เสาเข็ม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านสวน(วัดจันทร์ ) ต.บ้ านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.
สุโขทัย ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านสวน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ าง
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านสวน
(วัดจันทร์ ) ต.บ้ านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๒,๓๔๐,๕๓๔.๓๓ บาท (สองล้ านสามแสนสี่หมื่นห้ าร้ อย
สามสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์)
การจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนีจ้ ะมีการลงนามในสั ญญาได้ กต็ ่ อเมื่อได้ รับงบประมาณจัดสรร

ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้ านสวน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับ

หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านสวนเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลัง
จากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.bansuansao.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๑-๕๔๖๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แบน เขียวแก้ ว
(นายแบน เขียวแก้ ว)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านสวน
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB ๓/๒๕๖๒
การจ้ างก่ อสร้ างโครงการก่ อสร้ างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านสวน(วัดจันทร์ ) ต.บ้ านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
ตามประกาศ องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านสวน
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านสวน ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "องค์การบริหารส่วนตาบล" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง โครงการก่อสร้ างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านสวน(วัดจันทร์ ) ต.บ้ านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ณ หมูท่ ี่ ๑๓ ต.
บ้ านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซือ้ จัดจ้ างครัง้ นีจ้ ะมีการลงนามในสัญญาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับงบประมาณจัดสรร
โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างก่อสร้ าง
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ
.................................ฯลฯ.................................

๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วม
ค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที่
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึง่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของ
ผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชี ผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี ) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี)
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้ อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อใบแจ้ งปริมาณงานและราคา ซึง่ จะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังก
้ าไรไว้ ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒ พร้ อม
จัดทาใบแจ้ งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้
ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
แล้ ว
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จไม่เกิน ๑๔๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก องค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นตาม
ข้ อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะที่
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตาบล จะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่ องค์การบริหารส่วนตาบล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้ อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ องค์การบริหารส่วน
ตาบล จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้ นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น
หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๕.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีการ

ผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อองค์การบริหารส่วนตาบล มีสิทธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อ
ราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นเด็ดขาดผู้ยื่น
ข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือก
หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่ายื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอ
สามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั ง
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบล มีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบล
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตาบล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้ รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับองค์การบริ หารส่วนตาบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ อง
วางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ องค์การ

บริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญาโดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นัน้ ชาระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
องค์การบริ หารส่วนตาบลจะจ่ายค่าจ้ างซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และ
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงแล้
้
ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๔ งวด ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๔ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตาม
เอกสารแนบท้ าย ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตาม
เอกสารแนบท้ าย ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๓๐ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ตาม
เอกสารแนบท้ าย ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๕ วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านทังหมด
้
ให้
แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตามสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ รวมทังท
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ น
หนังสือจะกาหนด ดังนี ้
๘.๑ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างนางานที่รับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ื่นทาอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตาบล จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้ างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง นอกเหนือจากข้ อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้ าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ ทาสัญญาจ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ รับมอบงาน โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้
ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้ างสาหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ รับอนุมตั เิ งินค่า
ก่อสร้ างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี ๒๕๖๒
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตก
ลงจ้ าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของมาเพื่องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามา
จากต่างประเทศ และของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลง
จ้ างเป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ องค์การบริหารส่วนตาบลจะริ บหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ
หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกัน การยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหาย
อื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในแบบ
สัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกันผู้
ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตาบล คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่น
ข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตาบล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่น
ข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ได้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ในการจัดจ้ างหรื อได้ รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไป

(๒) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดจ้ างหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนามาใช้ ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็จตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที่ได้ ระบุใน
ข้ อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ าง
ก่อสร้ างตามประกาศนี ้แล้ ว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องมี
และใช้ ผ้ มู ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมีจานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ วิศวกร
๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การบริ หารส่วนตาบล สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่
ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อ
ทาสัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ ชวั่ คราว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านสวน
๑ มีนาคม ๒๕๖๒

