
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากน้้าตก ๒ ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ ๓ บ้านรัตน
ปัญญา ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ี อบต.แม่ค้ามีก้าหนด  

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ค้ามี  
ลงวันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  

                  องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ ามี ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า "อบต.แม่ค ามี" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากน้ าตก ๒ ฝั่งขวา ถึงนานางภารดี สุขจติต์ หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ขนาด
ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ี อบต.แม่ค ามีก าหนด ณ หมู่ที่ ๓ บ้านรตัน
ปัญญา ต าบลแมค่ ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสรา้ง  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสญัญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรบัราคาk =0.35+0.20lt/lo+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้มอีาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
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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


                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อบต.แม่ค ามี ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๓๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีอบต.แม่ค ามีเช่ือถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบตั ิดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบตัิด้านผลงาน
ก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้ารว่มค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมค้าที่เข้า
ประกวดราคาได ้
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมคา้ไมไ่ด้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการรว่มค้าไดม้ีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เขา้ร่วมค้าหลักรายเดยีวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได ้
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนา
หนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมคา้ ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบภาษมีูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 



ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไมต่้องแนบ
บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนใหแ้นบหนังสือมอบอ านาจซึ่งตดิ
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคล 
 
 
ธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชี
เอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสต์ามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ัง
หลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไมต่้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี
รายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดยีวและราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวท้้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.แม่ค ามี ให้เริม่ท างาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF 
File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่อบต.แม่ค ามี ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น



ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ และอบต.แม่ค ามี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกลา่วเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ อบต.แม่ค าม ีจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น มิใช่เป็นผูร้ิเริม่ให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของอบต.แม่ค ามี 
                          
  
                        ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด ้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้ อบต.แม่ค ามจีะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ อบต.แมค่ ามี จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่
รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีอบต.แม่ค ามีก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้น ไม่มผีลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     อบต.แม่ค ามสีงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ของอบต.แม่ค าม ี
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็น
สาระส าคญั หรือมผีลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออบต.แม่ค ามี มีสิทธิให้ผูย้ื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ อบต.แม่ค ามีมสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     อบต.แม่ค ามีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของอบต.แม่ค ามีเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อบต.แม่ค ามจีะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เช่ือถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอ



ราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รืออบต.แม่ค ามี จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอนั้น
ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่าผูย้ื่นข้อเสนอสามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบรูณ์ หาก
ค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ อบต.แมค่ ามี มีสิทธิที่จะไมร่ับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากอบต.แม่ค ามี 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา อบต.แม่ค ามี อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามี
การกระท าท่ีเข้าลักษณะผูย้ื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสยีกับผูย้ื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
ส่อว่ากระท าการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 
                  
 
 
 
                       ๖.     การท้าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับอบต.แม่ค ามี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้อบต.แม่ค ามียดึถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช าระต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          อบต.แม่ค ามีจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดังนี ้
                          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสรจ็เรยีบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนด 
ดังนี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รบัจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากอบต.แม่ค ามี จะ
ก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รบัจ้างปฏิบัตผิิดสัญญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 



                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่นอ้ยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันท่ี
อบต.แม่ค ามไีดร้ับมอบงาน โดยตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดด้ีดังเดิมภายใน  ๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดร้ับแจ้งความช ารดุ
บกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิในการยื่นข้อเสนอและอืน่ ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ไดม้าจากเงินสะสมของอบต.แม่ค ามี 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ อบต.แม่ค ามไีดร้ับอนุมัตเิงินค่าก่อสร้างจากเงินสะสมของอบต.
แม่ค าม ี
                          ๑๐.๒   เมื่ออบต.แม่ค ามไีด้คดัเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจา้งดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึง่เป็นผู้รับจา้งจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ี
ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการใหส้ิ่งของดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ 
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องไดร้ับอนุญาตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรอื (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งอบต.แม่ค ามีได้คัดเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อบต.แมค่ ามีจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรยีกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอ
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
                          ๑๐.๔   อบต.แม่ค ามสีงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัตติามค าวินจิฉัยของอบต.แม่ค ามี ค าวินิจฉัยดังกล่าวใหถ้ือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเตมิ 
                          ๑๐.๖   อบต.แม่ค ามี อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณตี่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผูย้ืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากอบต.แมค่ ามไีม่ได ้
                                   (๑)    อบต.แม่ค ามีไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบัจัดสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการ
จัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือท่ีไดร้ับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสยีกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
เจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.แม่ค ามี หรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสตูรการปรบัราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๒ 
สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว 



๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรบัราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่อบต.แมค่ ามไีดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่ออบต.แมค่ ามีได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูย้ื่น
ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏบิัติงานก่อสร้างดังกลา่ว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมี
จ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
                          ๑๒.๑    ช่างก่อสร้าง 
 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจา้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 
 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          อบต.แม่ค ามี สามารถน าผลการปฏิบัติงานแลว้เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ
จ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกไมผ่่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับ
อบต.แม่ค ามี ไว้ช่ัวคราว 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ ามี  
๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ค้ามี  
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กจากน้้าตก ๒ ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี สุขจิตต์ หมู่
ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่ค้า

มีก้าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ ามี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากน้ าตก ๒ ฝั่งขวา ถึงนานางภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร สูง 
๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ี อบต.แม่ค ามีก าหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนีเ้ป็นเงินท้ังสิ้น ๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถว้น)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจใน
การด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด



ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอไดม้ีค าสั่งให้
สละเอกสิทธิ์และความคุม้กันเช่นวา่นั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๓๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจด็หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเช่ือถือ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้
                     (๑) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการ
ร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได ้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแต่ละนติิบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มขี้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผูเ้ข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                   ๑๒.งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กและงานบ่อพัก 
ค่า k =0.35+0.20lt/lo+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.maekammee.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๕๐๖๑๘๑ ในวันและเวลาราชการ 
  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

 

  
(นายไพศาล ชมภูมิ่ง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ี
 

 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP 
ได้ตั้งแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
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