
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนน คสล. บานหนองขาม หมูท่ี ๒ ไปบานโนนสมบูรณ หมูท่ี ๑๑ 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

                 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

กอสรางถนน คสล. บานหนองขาม หมูท่ี ๒ ไปบานโนนสมบูรณ หมูท่ี ๑๑ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น 

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน

คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเชื่อถือ 
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                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน

นาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง

ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ี

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด

รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมา

พรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น

สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่น

ขอเสนอได 

                       ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ี

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ 

บาท ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 
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                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  www.noonsomboon.go.th  หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๒๖๗๐๓๕-๖ ในวันและเวลา

ราชการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สุระ  สิทธิศิริสาร 

(นายสุระ สิทธิศิริสาร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และ

เอกสารสวนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  eb๐๒/๒๕๖๑    

การจางกอสรางกอสรางถนน คสล. บานหนองขาม หมูท่ี ๒ ไปบานโนนสมบูรณ หมูท่ี ๑๑    

ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   ลงวนัท่ี  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑    
 

                  องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลโนน

สมบูรณ" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง กอสรางถนน คสล. บานหนองขาม หมูท่ี ๒ ไป

บานโนนสมบูรณ หมูท่ี ๑๑ ณ ถนนบานหนองขาม หมูท่ี ๒ ไปบานโนนสมบูรณ หมูท่ี ๑๑ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยการกอสรางถนน  คสล.  ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  965  เมตร  หนา 

0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  4,825  ตารางเมตร  พรอมไหลทางลงลูกรังท้ัง 2 

ขาง กวางขางละ 0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ีแตมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  193  ลบ.ม.  จุดเริ่มตน

จากบานหนองขาม หมูท่ี 2 ไปบานโนนสมบูรณหมูท่ี 11 พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน  1  ปาย   

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขท่ี  ท..1-01) 

 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด   

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย      

                                    อิเล็กทรอนิกส   

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง   

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน   

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา   

                          ๑.๕     บทนิยาม   

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน   

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม   

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย  

                                    อิเล็กทรอนิกส   

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑   

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒   

                          ๑.๗     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of  

                                    Quantities)  

                          ๑.๘     ผังพ้ืนท่ีดําเนินการ 

                          ๑.๙     ใบเสนอราคา 

                          ๑.๑๐     รายการปริมาณราคา  
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         ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ   

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย  

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อให

เปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู

ท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย  

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอ

ใหแก องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด

ราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) และ

เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

โนนสมบูรณเชื่อถือ 

                          ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคา

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอ

ราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงาน

กอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 

เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวม

คารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน

ดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการ 
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รวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ี

ยื่นเสนอราคาได 

                         ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ี

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                         ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ  

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ  

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล  

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรอง

สําเนาถูกตอง   

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ

บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือ

สัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท 

                                           (๔.๒)   สําเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๓)   สําเนาหนังสือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
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                                           (๔.๔)   หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) 

                                           (๔.๕)   เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                                           (๔.๖)   บัญชีผูถือหุนรายใหญ 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format)  

                               ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตาม

แบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format)  

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนให

แนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว

เทานั้น  

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตอง

แสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย  

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format)  

                                   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 

๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตาม

แบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format)  

                 ๔.    การเสนอราคา  

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู

ยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม

ขอ ๑.๒ พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  

                          ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอ

ราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม 
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ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ

คาใชจายท้ังปวงไวแลว  

                       ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก องคการบริหารสวนตําบล

โนนสมบูรณ ใหเริ่มทํางาน   

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น

ขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส  

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และ

เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ   

                                    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น

ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด  

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน

หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ

กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการบริหารสวนตําบลโนน

สมบูรณ  

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
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                                   (๒)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  

                                   (๓)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา ท่ี กําหนด  

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได  

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th  

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา   

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ องคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะพิจารณาจาก ราคารวม  

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน

การยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว 

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี

จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตาง

นั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น  

                          ๕.๔     องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผู

ยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้  

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย                                                           

อิเล็กทรอนิกส  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ มี

สิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณมีสิทธิท่ีจะไมรับ

ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
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                          ๕.๖     องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด 

หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ 

เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจาง

เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 

มิได รวมท้ัง องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

                       ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน

ท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 

หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 

จากองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการ

ประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอ

ราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง  

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง

ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ภายใน ๗ วัน นับ

ถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจาง

ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้   

                          ๖.๑     เงินสด  

                 ๖.๒   เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค

หรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
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แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช

ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย  

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน  

                       องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจน

ภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน 

จํานวน ๑ งวด ดังนี ้

                      เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

                 ๘.    อัตราคาปรับ  

                     คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้  

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ

อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปน

จํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น  

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะ

กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของราคางานจาง  

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง  

                    ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน

ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดรับมอบ

งาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง  

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ  

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากจายขาดเงินสะสม ขององคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดรับ

อนุมัติเงินคากอสรางจากจายขาดเงินสะสม ขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  

                          ๑๐.๒   เม่ือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดให

เปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา

สิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมี

เรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู

ยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
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                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา

ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกแลว ไมไป

ทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบล

โนนสมบูรณจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอ

ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

                          ๑๐.๔   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข 

หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ

สูงสุด (ถามี)  

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ

ขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ คํา

วินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  

                          ๑๐.๖   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางใน

กรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

ไมได  

                                   (๑)    องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใช

ในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป  

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ

ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคการ

บริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ  

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
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                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน

กรณีท่ี คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ี

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดขยายออกไป โดยจะ

ใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕  

                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง 

                          เม่ือองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับ

จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง

ดังกลาว หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง

ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ 

คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้  

                          ๑๒.๑    ชางกอสราง หรือชางโยธา แตการควบคุมดูแลการปฏิบัติตองไดรับการ

รับรองจากผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

                 ๑๓.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ  

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  

                 ๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

                          องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม

สัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการ  

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น

ขอเสนอหรือทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ไวชั่วคราว 

   

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 

                                                       วิไล  อุดม 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 


