
( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่ ๐๐๑/๒๕๖๕ 

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 

๒ ตาํบลร่อนพิบูลย ์
ตามประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่อนพิบูลย ์

ลงวันที ่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
                  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอ่นพิบลูย"์ มีความ

ประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทางเขา้สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ หมู่ที่ ๒ ตาํบลรอ่นพิบลูย ์ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี ๒ ตาํบลรอ่นพิบลูย ์ดว้ยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั    
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา       
                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท้ี่มีผลประโยชนร์ว่มกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่กาํหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒          
                          ๑.๙     รา่งขอบเขตของงาน TOR 

                          ๑.๘   แผนการใชพ้สัดทุี่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเ้หล็กที่ผลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักาํหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน

ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิง้งานเป็นหุน้สว่น

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 
                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง

และการบริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจา้งงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนที่เขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่ องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แต่รฐับาล

ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดม้ีคาํสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้    
                          ๒.๑๐     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง

ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า ๓๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหา้หมื่นสามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็น

คู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูยเ์ชื่อถือ 

                          ๒.๑๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอที่ย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้

                                   กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ 

จะตอ้งมีการกาํหนดสดัส่วนหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมลูค่าตามสญัญาของ

ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัมากกว่าผูเ้ขา้รว่มคา้รายอ่ืนทกุราย 

                                   กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั กิจการร่วม

คา้นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ท่ีย่ืนขอ้เสนอ 

                                   สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบติัครบถว้นตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง          
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 



                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหย่ื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั ใหย่ื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย่ื้นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ัน้ สาํเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนที่มิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทัง้รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย่ื้นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมคา้ แลว้แต่กรณี       
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   หนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการภาครฐั(e-gp) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูย่ื้นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที่ ๑ ตามแบบใน

ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทัง้นี ้

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท้ี่บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านัน้    
                                   (๒)    สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
   
                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑)   ตอ้งมีเอกสารตามร่างขอบเขตของงาน(TOR) กาํหนด 
 
                                           ผูเ้ขา้ย่ืนเสนอราคาตอ้งมีโรงงานผสมแอสฟัลทค์อนกรีต หรือ ตอ้งมีเอกสารยินยอม

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงงานผสมเอสฟัลทค์อนกรีตที่ไม่ใช่ของผูย่ื้นขอ้เสนอ โดยตอ้งย่ืนเอกสารมาพรอ้มในวนัเสนอ



ราคา   ประกอบดว้ย 

                                             ตอ้งมีสาํเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมของผูย่ื้นขอ้เสนอ หรือผูใ้หค้วามยินยอมใชผ้ลิตภณัฑ ์ทัง้นีใ้บอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ 

ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมตอ้งไม่หมดอาย ุถกูสั่งพกัใช ้หรือเพิกถอน 

                                              กรณีไม่มีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมใหใ้ชห้นงัสือรบัรองการตัง้หน่วยงานผลิตแอสฟัลทค์อนกรีตสาํหรบัหน่วยงานก่อสรา้ง จากหน่วยงาน

ในสงักดักรมโรงงานอตุสาหกรรมแทน ของผูย่ื้นขอ้เสนอหรือผูใ้หค้วามยินยิมใชผ้ลิตภณัฑ ์ ทัง้นีห้นงัสือรบัรอง

ดงักลา่วตอ้งไม่หมดอายุ ถกูยกเลิก หรือเพิกถอน 

                                             ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งมีแผนท่ีตัง้โรงงานผสมแอสฟัลทค์อนกรีตและเสน้ทางขนสง่

จากโรงงานผสมถึงก่ึงกลางโครงการก่อสรา้ง  โดยมีระยะทางขนสง่ไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร 

                                              กรณีผูเ้ขา้ย่ืนเสนอราคาใชโ้รงงานผสมแอสฟัลทค์อนกรีแบบเคลื่อนที่ 

(Mobily  asphalt  Concrete  Plant)  จะตอ้งมีเอกสารประกอบตามขอ้ ๒.๖.๑, ๒.๖.๒, ๒.๖.๓ 
                                        (๔)    สาํเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) (ถา้มี) 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                                         
                                   ทัง้นี ้เมื่อผูย่ื้นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถว้น 

ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที่ ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไม่ตอ้งย่ืนใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทัง้นี ้

ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็น

สาํคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ้่ายทัง้ปวงไวแ้ลว้ 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า  ๙๐ วนั ตัง้แต่วนัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไม่เกิน ๑๒๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรือจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์ใหเ้ริ่ม

ทาํงาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์
                                    เมื่อพน้กาํหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รบัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบติัของผูย่ื้นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนตาม

ขอ้ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอที่มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอ

รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูย่ื้นขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร์่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว่์า ก่อนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตาม

ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่อน

พิบลูย ์จะพิจารณาลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ง้งาน เวน้แต่ องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอ่นพิบลูย ์จะ



พิจารณาเห็นว่าผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผูร้เิริ่มใหม้ีการกระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชน์

ต่อการพิจารณาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์
                          ๔.๘     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตอ้งเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม

ค่าใชจ้่ายทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที่

กาํหนด 
                                   (๔)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้
                                   (๕)    ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูย่ื้นขอ้เสนอที่เป็นผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจดัทาํแผนการใชพ้สัดทุี่ผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเ้หล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนใหห้น่วยงานของรฐัภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน

สญัญา 
 
                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลร่อนพิบลูยจ์ะพิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

รอ่นพิบลูย ์จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน

ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียด

แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูยก์าํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นที่มิใช่สาระสาํคญัและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย่ื้น

ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย่ื้นขอ้เสนอ

รายนัน้ 
                          ๕.๔     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูยส์งวนสิทธิ์ไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดย

ไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อไปนี ้



                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายชื่อผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายชื่อผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบูลย ์
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์มีสิทธิใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอชีแ้จง

ขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติมได ้องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่อนพิบลูยม์ีสิทธิที่จะไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่ทาํสญัญา 

หากขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 
                          ๕.๖     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูยท์รงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไม่รบัราคาตํ่าสดุ หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการตดัสินขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบูลยเ์ป็น

เด็ดขาดผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทัง้ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย์

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูท้ิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ

ที่ไดร้บัการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อถือไดว่้าย่ืนขอ้เสนอกระทาํการโดยไม่สจุรติ เช่น การเสนอเอกสาร

อนัเป็นเท็จ หรือใชช้ื่อบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                               ในกรณีที่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสดุ เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว่้าไม่อาจ

ดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์จะใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเ้ชื่อไดว่้าผูย่ื้น

ขอ้เสนอสามารถดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณ ์หากคาํชีแ้จงไม่เป็นที่รบัฟัง

ได ้องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอ่นพิบลูย ์มีสิทธิที่จะไม่รบัขอ้เสนอหรือไม่รบัราคาของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย่ื้น

ขอ้เสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี

ไดร้บัการคดัเลือกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทาํการทจุริตอ่ืนใดใน

การเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกว่าราคาตํ่าสดุของผูย่ื้น

ขอ้เสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้น่วยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั



เรียงลาํดบัผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสงูกว่าราคาตํ่าสดุของผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนไม่

เกินรอ้ยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทาํสญัญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                    ผูย่ื้นขอ้เสนอที่เป็นกิจการร่วมคา้ที่จะไดส้ิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น

ผูป้ระกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกว่าราคาตํ่าสดุของผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาที่

มิไดถื้อสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไมเ่กินรอ้ยละ ๓ ใหห้น่วยงานของรฐั

จดัซือ้หรือจดัจา้งจากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทยดงักลา่ว 
                                    ผูย่ื้นขอ้เสนอที่เป็นกิจการร่วมคา้ที่จะไดส้ิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น

ผูป้ระกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ 

๑.๓ หรือทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัองคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้ 

และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัรอ้ยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูยย์ดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีที่ใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นัน้ ชาํระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัทาํสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 
                          ๖.๓     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบญัชีกลางกาํหนด 
                          ๖.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื่อบรษัิทเงินทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                          องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบูลยจ์ะจ่ายค่าจา้งซึ่งไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ 

และค่าใชจ้่ายทัง้ปวงแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจ่ายเงินเป็น จาํนวน ๑ งวด ดงันี ้



                          เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบติังานทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็

เรียบรอ้ยตามสญัญา รวมทัง้ทาํสถานท่ีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี ้หรือขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกาํหนด ดงันี ้
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูร้บัจา้งนาํงานท่ีรบัจา้งไปจา้งช่วงใหผู้อ่ื้นทาํอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจาก

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์จะกาํหนดค่าปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจา้งช่วงนัน้ 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูร้บัจา้งปฏิบติัผิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะกาํหนดค่าปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูยไ์ดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการ

ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๓๐  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง 
  
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจา้งสาํหรบังานจา้งครัง้นี ้ไดม้าจากรายไดห้น่วยงาน 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเมื่อ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูยไ์ดร้บั

อนมุติัเงินค่าก่อสรา้งจากรายไดห้น่วยงาน 
                          ๑๐.๒   เมื่อองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่อนพิบลูยไ์ดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง 

และไดต้กลงจา้ง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรือนาํสิ่งของมาเพื่องานจา้ง

ดงักลา่วเขา้มาจากต่างประเทศ และของนัน้ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี ้
                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือนาํสิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผูร้บัจา้งสั่งหรือซือ้ของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนได ้
                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ

ไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 



                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สง่เสรมิการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูยไ์ดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือภายในเวลาที่กาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูยจ์ะรบิ

หลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํา้ประกนั การย่ืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณา

เรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

การจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 
                          ๑๐.๔   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูยส์งวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้กาํหนด

ในแบบสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี ้มีความขดัหรือแยง้กนัผู้

ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็น

ที่สดุ และผูย่ื้นขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลร่อนพิบลูย ์อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปนีไ้ด ้

โดยที่ผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่อนพิบลูยไ์ม่ได ้
                                   (๑)    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่อนพิบลูยไ์ม่ไดร้บัการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือ

ไดร้บัจดัสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทาํการจดัจา้งครัง้นีต่้อไป 
                                   (๒)    มีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมี

ผลประโยชนร์่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาํการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครัง้นีต่้อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลร่อนพิบลูย ์หรือกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรบัราคาค่างานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีท่ี ค่า

งานก่อสรา้งลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี ้

                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตาม

หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะตอ้งคงที่ที่ระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามที่กาํหนดไวใ้น



สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลรอ่นพิบลูยไ์ดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการ

ที่ไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕ 
      
                 ๑๒.    การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          องคก์ารบริหารสว่นตาํบลรอ่นพิบูลย ์สามารถนาํผลการปฏิบติังานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผู้

ย่ืนขอ้เสนอที่ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพื่อนาํมาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผูย่ื้นขอ้เสนอที่ไดร้บัการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือ

ทาํสญัญากบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์ไวช้ั่วคราว 
 
 
                                                                  (นายวิฑรูย ์  แกว้แกว้) 

                                                           หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลรอ่นพิบลูย ์

 ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 


