
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม่  ู บ้าน บ้านทันสมัย หม่  ู ท่ี ๓ จุด
ข้างวัดบ้านทันสมัย 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
ลงวันท่ี         เมษายน ๒๕๖๒ 

 

                  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่  บ้าน บ้านทนัสมยั 
หมู่  ท่ี ๓ จดุข้างวดับ้านทนัสมยั ณ หม ท่ี่ ๓ บ้านทนัสมยั ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน า้อ น จงัหวดัสกลนคร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พืน้ท่ี ๑๙๔.๐๐ ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขท่ี ๒/๒๕๖๒ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบร ปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
   

   

                          ๑.๕     ส ตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผ ้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
   

   

   

                                     .................................ฯลฯ................................. 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                 ๒.    คุณสมบัตขิองผ ้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ย ร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อย ร่ะหว่างถ กระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผ ้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผ ้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถ กระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผ ้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผ ้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผ ้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผ ้จดัการ กรรมการผ ้จดัการ ผ ้บริหาร ผ ้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผ ้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผ ้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารสว่นต าบลหนองปลิง ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผ ้กระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผ ้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผ ้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

   

                          ๒.๑๐     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไมน้่อยกว่า ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหม่ืนแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นค ส่ญัญาโดยตรง
กบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงเช่ือถือ 
                                   ผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในร ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผ ้ เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผ ้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผ ้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็น
ผ ้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ



ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผ ้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
   

   

   

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผ ้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผ ้จดัการ ผ ้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถ กต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผ ้จดัการ ผ ้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผ ้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถ กต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผ ้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผ ้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผ ้ เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของผ ้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถ กต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผ ้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผ ้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผ ้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีม ลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 
 
   

   



                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในร ปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถ กต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผ ้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในร ปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผ ้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผ ้มอบอ านาจและผ ้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผ ้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผ ้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

   

                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองส าเนาถ กต้อง 
                                   (๓)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดุ
อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

   

   

                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในร ปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทัง้นี ้เม่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถ กต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผ ้ ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักลา่วในร ปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถ กต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผ ้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในร ปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 



                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถ กต้อง ทัง้นี ้
ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีม ลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๓๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๖๐ วนั นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผ ้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจด ร่างสญัญา แบบร ป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในร ปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผ ้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถ กต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อม ล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผ ้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖(๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง จะพิจารณาลงโทษผ ้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผ ้ทิง้งาน เว้นแต่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง จะ
พิจารณาเห็นวา่ผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผ ้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ตอ่การพิจารณาขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 



                          ๔.๘     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีม ลคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าส ก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิงจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผ ้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผ ้ชนะการย่ืนข้อเสนอ องค์การบริหารสว่นต าบล
หนองปลิง จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่ กต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ข้อเสนอไมถ่ กต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่ กต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแตผ่ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ ไมมี่ผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผ ้ ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผ ้ ย่ืนข้อเสนอ
รายนัน้ 

                          ๕.๔     องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผ ้ ย่ืนข้อเสนอโดย
ไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผ ้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผ ้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 
                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผ ้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง มีสิทธิให้ผ ้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา 
หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่ กต้อง 
                          ๕.๖     องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงเป็น
เดด็ขาดผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผ ้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผ ้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผ ้ ย่ืนข้อเสนอ
ท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสาร
อนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง จะให้ผ ้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผ ้ ย่ืน
ข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบ รณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟัง
ได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผ้ ้ ย่ืน
ข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี
ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็น
ธรรม หรือสมยอมกนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผ ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงยึดถือไว้ในขณะท าสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อย่างใด ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๖.๑     เงินสด 



                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผ ้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ ้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผ กพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงจะจา่ยคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีม ลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ 
และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดงันี ้
                          เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เม่ือผ ้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสือจะก าหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผ ้ รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผ ้ อ่ืนท าอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผ ้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรับ
เป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผ ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 
ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 



                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงได้รับอนมุตัิ
เงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๐.๒   เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้คดัเลือกผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผ ้ รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผ ้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอย ่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผ ้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผ ้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผ ้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือ
ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผ ้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผ ้ ย่ืนข้อเสนอซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงจะริบ
หลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผ ้ออกหนงัสือค า้ประกนั การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผ ้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วย
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการส งสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนัผ ้
ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ 
และผ ้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ 
โดยท่ีผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงไมไ่ด้ 

                                   (๑)    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือ
ได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 



                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองปลิง หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามส ตรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี คา่
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ส ตรและวิธีค านวณท่ีใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชว่ยเหลือผ ้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          ส ตรการปรับราคา (ส ตรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้ขยายออกไป โดยจะใช้ส ตรของทางราชการ
ท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้คดัเลือกผ ้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผ ้ รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผ ้ ย่ืนข้อเสนอ
จะต้องมีและใช้ผ ้ผา่นการทดสอบ มาตรฐานฝีมือชา่งหรือผ ้ผา่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือชา่งจาก เทียบเท่าจาก
สถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ.รับรอง หรือผ ้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจ านวนช่างอย่าง
น้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๒.๑    ก่อสร้าง 
                 ๑๓.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผ ้ รับจ้างต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ ้ประกอบการ 

                          องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง สามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผ ้ ย่ืน
ข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผ ้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผ ้ประกอบการ 



                          ทัง้นี ้หากผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถ กระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ไว้ชัว่คราว 
  

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 
        เมษายน ๒๕๖๒ 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม่  ู บ้าน บ้านทันสมัย 

หม่  ู ท่ี ๓ จุดข้างวัดบ้านทันสมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่  บ้าน บ้านทนัสมยั หมู่  ท่ี ๓ จดุข้างวดับ้านทนัสมยั ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐   เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความหนา๐.๑๕ เมตร 
พืน้ท่ี ๑๙๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขท่ี ๒/๒๕๖๒  องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง
ปลิง  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่แสนหนึง่
หม่ืนเจ็ดพนับาทถ้วน) 
                 ผ ้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ย ร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อย ร่ะหวา่งถ กระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผ ้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผ ้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถ กระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผ ้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผ ้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผ ้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผ ้จดัการ กรรมการผ ้จดัการ ผ ้บริหาร ผ ้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผ ้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 



                 ๘. ไมเ่ป็นผ ้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผ ้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
สว่นต าบลหนองปลิง ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผ ้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผ ้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผ ้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกวา่ ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหม่ืนแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นค ส่ญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิงเช่ือถือ 
                     ผ ้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในร ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผ ้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหวา่งผ ้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผ ้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผ ้ รับผิดชอบหลกั
ในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผ ้ เข้าร่วมค้าหลกัราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 
                     ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น
นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
  

  

  

 

                ผ ้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผ ้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผา่นทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคารในระหว่างวนัท่ี ........................ ถึงวนัท่ี 
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 



                ผ ้สนใจสามารถด รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.np.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๔๒๗๘๙๑๖๕ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผ ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายงั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ผา่นทางอีเมล์ 6470703@dla.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนดภายในวนัท่ี ........................ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่วผา่น
ทางเว็บไซต์ www.np.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ........................  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 
 

 


