
ประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน)

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอย
กวา ๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนท่ีอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาท่ีเขาประกวดราคาได

/(2) กรณี...

ประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน)

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอย
กวา ๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนท่ีอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาท่ีเขาประกวดราคาได

/(2) กรณี...

ประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน)

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอย
กวา ๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนท่ีอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาท่ีเขาประกวดราคาได

/(2) กรณี...





เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี e-๒/๒๕๖๒

การจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "อําเภอ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบล
ลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ณ บานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

/2.5 ไม...

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี e-๒/๒๕๖๒

การจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "อําเภอ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบล
ลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ณ บานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี e-๒/๒๕๖๒

การจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบลลุงเขวา
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "อําเภอ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗ ตําบล
ลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ณ บานตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมูท่ี ๗
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอ

ใหแก อําเภอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ี
เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีอําเภอเชื่อถือ

ผูยืน่ขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ใน
กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
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(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง (ถามี)
(๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)

(๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดง

รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยืน่ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก-

ทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

/4.2 ผูยื่น...



-4-

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทํา ใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก อําเภอ ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก-
ทรอนิกสในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคา ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน
การเสนอราคาใหแกอําเภอ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ-
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และอําเภอ จะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต อําเภอ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของอําเภอ

๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได
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(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้อําเภอจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ อําเภอจะพิจารณาจาก
ราคารวม

๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน
หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีอําเภอกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น

๕.๔ อําเภอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของอําเภอ

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรืออําเภอ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได
อําเภอมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง

๕.๖ อําเภอทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของอําเภอเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังอําเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี
เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน
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ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรืออําเภอจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได อําเภอมี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากอําเภอ

๕.๗ กอนลงนามในสัญญา อําเภอ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา

๖. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับอําเภอ ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหอําเภอยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ

ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน

อําเภอจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้

-ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 536.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 3,216.00 ตารางเมตร
-สงผลทดสอบการรับกําลังแรงอัดของแทงตัวอยางคอนกรีตทรงลูกบาศกใหแลวเสร็จ
-ทําความสะอาดพื้นท่ีกอสราง พรอมติดตั้งปายโครงการแลวเสร็จ
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เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ

อนุญาตจากอําเภอ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจางชวงนั้น

๘.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนด
คาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีอําเภอไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ อําเภอไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น

๑๐.๒ เม่ืออําเภอไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งอําเภอไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ อําเภอจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
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๑๐.๔ อําเภอสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอําเภอ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ อําเภอ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากอําเภอไมได

(๑) อําเภอไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอําเภอ หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน
กรณีท่ี คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนด
ไวในสัญญา หรอืภายในระยะเวลาท่ีอําเภอไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง

เม่ืออําเภอไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใช
ผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานหรอืสถาบันของทางราชการอ่ืน ฟรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการ
รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโครงการ จะตองเปนวิศวกรโยธาท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไมต่ํากวาประเภทภาคีวิศวกร จํานวน ๑ นาย

๑๒.๒ ชางประจําโครงการ จะตองไดรับวุฒิไมต่ํากวา ปวช. หรือ ปวส. สาขาโยธา กอสรางหรือสํารวจ
จํานวนอยางนอย ๑ นาย

/13. การ...




