( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่
๒ ตําบลร่อนพิบูลย์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี ๒ ตําบลร่อนพิบลู ย์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี ๒ ตําบลร่อนพิบลู ย์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาํ หนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ่มี ีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาํ หนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๙ ร่างขอบเขตของงาน TOR
๑.๘ แผนการใช้พสั ดุท่ผี ลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ไี ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ่นื ข้อเสนอได้มีคาํ สั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๓๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์เชื่อถือ
๒.๑๑ ผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกําหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านัน้ ต้องใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอ
สําหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาํ หนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ย่นื สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่นื สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั้ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ย่นื สําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการภาครัฐ(e-gp)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ ทัง้ นี ้
หากผูร้ บั มอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) ต้องมีเอกสารตามร่างขอบเขตของงาน(TOR) กําหนด
ผูเ้ ข้ายื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟั ลท์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอม
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมเอสฟั ลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผูย้ ่นื ข้อเสนอ โดยต้องยื่นเอกสารมาพร้อมในวันเสนอ

ราคา ประกอบด้วย
ต้องมีสาํ เนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมของผูย้ ่นื ข้อเสนอ หรือผูใ้ ห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีใ้ บอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ
ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตัง้ หน่วยงานผลิตแอสฟั ลท์คอนกรีตสําหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผูย้ ่นื ข้อเสนอหรือผูใ้ ห้ความยินยิมใช้ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีห้ นังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน
ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องมีแผนที่ตงั้ โรงงานผสมแอสฟั ลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่ง
จากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร
กรณีผเู้ ข้ายื่นเสนอราคาใช้โรงงานผสมแอสฟั ลท์คอนกรีแบบเคลื่อนที่
(Mobily asphalt Concrete Plant) จะต้องมีเอกสารประกอบตามข้อ ๒.๖.๑, ๒.๖.๒, ๒.๖.๓
(๔) สําเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยื่นใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทัง้ นี ้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึ่งรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ให้เริ่ม
ทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ่นื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย้ ่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตําบลร่อน
พิบลู ย์ จะพิจารณาลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ งิ ้ งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ จะ

พิจารณาเห็นว่าผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์
๔.๘ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษี อ่นื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่เป็ นผูช้ นะการเสนอราคาต้องจัดทําแผนการใช้พสั ดุท่ผี ลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่อนพิบลู ย์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตําบล
ร่อนพิบลู ย์ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผยู้ ่นื ข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์กาํ หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ่นื
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ่นื ข้อเสนอ
รายนัน้
๕.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ อื ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ มีสิทธิให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์มีสิทธิท่จี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาํ สัญญา
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่รบั ราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์เป็ น
เด็ดขาดผูย้ ่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูท้ งิ ้ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ
ที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่เี ชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ จะให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่อได้ว่าผูย้ ่นื
ข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแ้ จงไม่เป็ นที่รบั ฟั ง
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ มีสิทธิท่จี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นีผ้ ยู้ ่นื
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด

เรียงลําดับผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่เป็ นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบการ SMEs
๕.๙ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซือ้ หรือจัดจ้างจากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทยดังกล่าว
ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่เป็ นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
๖. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็ นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ยดึ ถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ธี นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ใี ช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อ่ืน ๆ
และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑ งวด ดังนี ้

เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงจ้างเป็ น
หนังสือจะกําหนด ดังนี ้
๘.๑ กรณีท่ผี รู้ บั จ้างนํางานที่รบั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ่นื ทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีท่ผี รู้ บั จ้างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ได้ทาํ สัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ได้รบั มอบงาน โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครัง้ นี ้ ได้มาจากรายได้หน่วยงาน
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ได้รบั
อนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจากรายได้หน่วยงาน
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ได้คดั เลือกผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้าง
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผรู้ บั จ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาํ หนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํา้ ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งิ ้ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์สงวนสิทธิ์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีท่เี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ น
ที่สดุ และผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ ด้
โดยที่ผยู้ ่นื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ไม่ได้
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างครัง้ นีต้ ่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรือสมยอม
กันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้างครัง้ นีต้ ่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่อนพิบลู ย์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่นื ในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคาํ นวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่รี ะดับที่กาํ หนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาํ หนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการ
ที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์ สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี ้ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่กี าํ หนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์ ไว้ช่วั คราว
(นายวิฑรู ย์ แก้วแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบลู ย์
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

