
( สาํเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านโตก 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลตกิคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน ? บ้านชาํ

เรียง หมู่ท่ี ๙ บ้านวังจาน ตาํบลบ้านโตก อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซอ่มสร้างผวิทางแอส

ฟัลตกิคอนกรีตสายบ้านอีโดกวงัจาน ? บ้านชําเรียง หมูท่ี่ ๙ บ้านวงัจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด

ราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว

เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งานของ

หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย  

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านโตก ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกวา่ ๒,๘๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน

ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกเช่ือถือ 



                     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น

คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ีเข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้า

ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผดิชอบหลกั

ในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 

                     ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย

ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                  ๑๔. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร

จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

   

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 

๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๓ ,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถึง

วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์ ได้

ภายหลงัจากชําระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ ◌ิ◌ิbantok.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ



สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๖๕๖๖๒๙๒ ตอ่ ๑๐๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  ผา่นทางอีเมล์ 6670110@dla.go.th หรือชอ่งทางตามท่ีกรมบญัชีกลาง

กําหนดภายในวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกจะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่วผา่น

ทางเว็บไซต์ ◌ิ◌ิbantok.net และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ชนญั สพุลพิชิต  

(นายชนญั สพุลพิชิต) 

ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล ปฏิบตัหิน้าท่ีของ  

นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  

  
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 

๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 
 

 สําเนาถกูต้อง 
 

  

จารุนีย์ ทองดี 
 

(นางสาวจารุนีย์ ทองดี) 
 

 หวัหน้าสํานกัปลดั 
 

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 โดย นางสาวจารุนีย์ ทองดี หวัหน้าสํานกัปลดั 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๑  

การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลตกิคอนกรีตสายบ้านอีโดกวังจาน ? บ้านชาํเรียง หมู่ท่ี ๙  

บ้านวังจาน ตาํบลบ้านโตก อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านโตก  

ลงวันท่ี  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 

                  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก" มีความ

ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอ่มสร้างผวิทางแอสฟัลตกิคอนกรีตสายบ้านอีโดกวงัจาน ? บ้านชําเรียง 

หมูท่ี่ ๙ บ้านวงัจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ณ บ้านอีโดกวงัจาน ? บ้านชําเรียง 

หมูท่ี่ ๙ บ้านวงัจาน ตําบลบ้านโตก อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     

  

แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  

                                ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw�
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D�
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                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย  

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ องค์การ

บริหารสว่นตําบลบ้านโตก ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒,๘๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนส่ีร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็น

คูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกเช่ือถือ 

                                   ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 

"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม

ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี

เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ี

กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 

                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด



ทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                               ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร

จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

                    ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ  

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี  

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 



                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 

๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ

อํานาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทัง้นี ้

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้  

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  

                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดุ

อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้กําไรไว้ด้วย 

                                      (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 

ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม

จดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้



ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็น

สําคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้แล้ว  

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่   ๙๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดั

จากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก ให้เร่ิมทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนกิส์  

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                                    เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ

เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 

๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย

อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ  

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก จะพิจารณา

ลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืน

ข้อเสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ

องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี  ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  



                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้จํานวน ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง

แสนเก้าหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์

นัน้ชําระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ  

                          ๕.๒     หนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํา้

ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาให้องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี๒๗ ธนัวาคม 

๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบช่ืุอผู้ ย่ืนข้อเสนอในหนงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี ้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น

ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอผู้ เข้าร่วมค้ารายท่ีสญัญา

ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ  



                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกจะคืนให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ

หรือผู้ คํา้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล

คดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคดัเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต่ําสดุหรือได้

คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เม่ือได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนั

แล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้  

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้องค์การบริหารสว่น

ตําบลบ้านโตกจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านโตก จะพจิารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน

ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนัน้ ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืน

ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอ

รายนัน้ 

                          ๖.๔     องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดย

ไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ



พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก มีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จง

ข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา 

หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๖.๖     องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึง่

ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่

รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์โดยไมพ่จิารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพจิารณา 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินขององค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกเป็น

เดด็ขาดผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มไิด้ รวมทัง้ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกจะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี

ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่ย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสาร

อนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้วา่ผู้ ย่ืน

ข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟัง

ได้ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้้ ย่ืน

ข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก อาจประกาศยกเลกิการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี

ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็น

ธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดใน

การเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง 

และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้  

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์

นัน้ ชําระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ  

                          ๗.๓     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย



กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด  

                          ๗.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)  

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว  

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกจะจา่ยคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ 

และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น จํานวน ๑ งวด ดงันี ้

                          เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสือจะกําหนด ดงันี  ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อ่ืนทําอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก

องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิดิสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับ

เป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 

ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

                   ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้รับอนมุตัิ

เงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๑.๒   เม่ือองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง 



และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิง่ของมาเพ่ืองานจ้าง

ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้อง

ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี  ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้  

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือ

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกจะริบ

หลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํา้ประกนั การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วย

การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๑.๔   องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อกําหนด

ในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนัผู้

ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัขององค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ 

และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดย

ท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกไมไ่ด้ 

                                   (๑)    องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือ

ได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารสว่น



ตําบลบ้านโตก หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี คา่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี  ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ี

ได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เม่ือองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตกได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตก

ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอ

จะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบ มาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ผา่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือชา่งจาก แรงงานและ

สวสัดกิารสงัคม หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้

เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่

ละสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๓.๑    ชา่งก่อสร้าง 

                 ๑๔.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด  

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ  

                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบัองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก ไว้ชัว่คราว 

  

องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านโตก  

 ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐  
 


