
( สาํเนา )
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปลี�ยน

เรื�อง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที�ยวเชื�อมโยงวัดเจดยี ์(ไอ้ไข่) โดยปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรีต สายบา้นหนิ-เขาทราย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปลี�ยน

อาํเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แหง่ ดว้ยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

                 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโครงการพฒันาแหลง่

ทอ่งเที�ยวเชื�อมโยงวดัเจดีย ์(ไอไ้ข)่ โดยปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นหิน-เขาทราย

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช ๑ แหง่ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครั�งนี �เป็นเงินทั�งสิ �น ๙,๗๑๐,๒๙๗.๔๗ บาท (เกา้

ลา้นเจ็ดแสนหนึ�งหมื�นสองรอ้ยเกา้สบิเจ็ดบาทสี�สบิเจ็ดสตางค)์

                 ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี�

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั�วคราว

เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูทิ้ �งงานของหนว่ย

งานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผูทิ้ �งงานเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั�นดว้ย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอราคารายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเปลี�ยน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูยื้�นขอ้

เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่วา่นั�น

                 ๑๐. ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงินไม่

นอ้ยกวา่ ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี�ลา้นแปดแสนหา้หมื�นบาทถว้น) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั

หนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนเชื�อถือ

                     ผูยื้�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี �

                     (๑) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้น

ตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กิจการรว่มคา้" สว่น



คณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น

ผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�เขา้ประกวดราคาได้

                     (๒) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เขา้รว่มคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณีที�กิจการรว่มคา้

ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นั�นสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นขอ้เสนอได้

                     ทั�งนี � "กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑. ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที�

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                ผูส้นใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสแ์ละชาํระเงินผา่นทางธนาคาร ตั�งแตว่นัที� ........................ ถงึวนั

ที� ........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ไดภ้ายหลงัจาก

ชาํระเงินเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้จนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดที้�เวบ็ไซต ์www.plien.go.th หรอื www.gprocurement.go.th หรอื

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๗๕๘๔๕๒๓๑ ในวนัและเวลาราชการ

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ผา่นทางอีเมล ์6801407@dla.go.th หรอืชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลาง

กาํหนดภายในวนัที� ........................ โดยองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทาง

เวบ็ไซต ์www.plien.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................ 
 
 ประกาศ ณ วนัที�        ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

สนัตสิขุ มีคาํ 

(นายสนัตสิขุ มีคาํ)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

 

 

 
หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั�งแตว่นัที�ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา



สาํเนาถกูตอ้ง
 

สมผิว ศรเีผือก

(นางสมผิว ศรเีผือก)

 ผูอ้าํนวยการกองคลงั

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓

 โดย นางสมผิว ศรเีผือก ผูอ้าํนวยการกองคลงั



( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที� ........................

การจา้งก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที�ยวเชื�อมโยงวัดเจดยี ์(ไอ้ไข่) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนน

แบบแอสฟัลทต์กิคอนกรีต สายบา้นหนิ-เขาทราย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปลี�ยน อาํเภอสชิล จงัหวัด

นครศรีธรรมราช ๑ แหง่

ตามประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปลี�ยน

ลงวันที�        ธันวาคม ๒๕๖๓

                  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ซึ�งตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน" มีความ

ประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยวเชื�อมโยงวดัเจดีย ์(ไอไ้ข)่ โดยปรบัปรุง

ซอ่มแซมถนนแบบแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นหิน-เขาทราย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน อาํเภอสชิล

จงัหวดันครศรธีรรมราช ๑ แหง่ ณ ถนนสายบา้นหิน-เขาทราย ตาํบลเปลี�ยน อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช

ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี�

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ�าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที้�มีผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

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

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรี
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วา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูทิ้ �งงาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผูทิ้ �งงานเป็นหุน้สว่นผู้

จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั�นดว้ย

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่ องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี �

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูยื้�นขอ้เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่วา่นั�น

                          ๒.๑๐     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง

ในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี�ลา้นแปดแสนหา้หมื�นบาทถว้น) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญา

โดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนเชื�อถือ

                                   ผูยื้�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี �

                                   (๑) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม

"กิจการรว่มคา้" สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่ม

คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�เขา้ประกวดราคาได้

                                   (๒) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�

เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต ่ในกรณีที�

กิจการรว่มคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูร้บั

ผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยื�นขอ้เสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นั�นสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผู้

เขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นเสนอราคาได้

                                   ทั�งนี � "กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ที�จด

ทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          ๒.๑๑     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจด



ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิคุคล ใหยื้�นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นที�มิไดถื้อสญัชาตไิทย พรอ้มทั�งรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูยื้�นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหยื้�นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามที�ระบไุวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (๔.๒)   สาํเนาทะเบียนบา้น พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (๔.๓)   สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (๔.๔)   สาํเนาใบจดทะเบียนพาณิชย ์พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (๔.๕)   หนงัสอืมอบอาํนาจ (ตดิอากรแสตมป์) พรอ้มเอกสารแนบ อาทิ เชน่ สาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น ของผูม้อบและผูร้บัมอบ (ถา้มี)

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗

(๑) ใหโ้ดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอื�นกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ

อาํนาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทั�งนี �

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นั�น

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสอืรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถว้น ถกู

ตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ �น และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทั�งหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูยื้�นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผู้ยื้�นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไมต่อ้งยื�นใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั�งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทั�งนี �

ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตวัหนงัสอืเป็น

สาํคญั โดยคดิราคารวมทั�งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใชจ้า่ยทั�งปวงไวแ้ลว้

                                   ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่  ๙๐ วนั ตั�งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดั

จากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัที�ไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ใหเ้ริ�มทาํงาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูยื้�นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์ั�งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์

                                    เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยื�นขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูยื้�นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นตามขอ้

๑.๖ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏวา่ผูยื้�นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอราคาที�มีผลประโยชนร์ว่มกนันั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะที�

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้�นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ และองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน จะพิจารณา



ลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ �งงาน เวน้แต ่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน จะพิจารณาเหน็วา่ผูยื้�นขอ้

เสนอรายนั�น มิใชเ่ป็นผูร้เิริ�มใหมี้การกระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

                          ๔.๘     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้

                                   (๓)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กาํหนด

                                   (๔)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแลว้ไมไ่ด้

                                   (๕)    ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี� จาํนวน ๔๙๕,๕๕๐.๐๐ บาท (สี�

แสนเกา้หมื�นหา้พนัหา้รอ้ยหา้สบิบาทถว้น)

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟท์

นั�นชาํระตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัที�ยื�นขอ้เสนอ หรอืก่อนวนันั�นไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ

                          ๕.๒     หนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด

                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทนุหรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยที์�ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบรษัิทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํ�า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

                          กรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอนาํเช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารสั�งจา่ยหรอืพนัธบตัรรฐับาลไทยหรอืหนงัสอืคํ�า

ประกนัของบรษัิทเงินทนุหรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัที�........................ ระหวา่ง

เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                          กรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืคํ�าประกนั

อิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบชืุ�อผูยื้�นขอ้เสนอในหนงัสอืคํ�าประกนั

อิเลก็ทรอนิกสฯ์ ดงันี �

                          (๑) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบชืุ�อกิจกรรมรว่มคา้ดงักลา่ว เป็น

ผูยื้�นขอ้เสนอ

                          (๒) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบชืุ�อผูเ้ขา้รว่มคา้รายที�สญัญา

รว่มคา้กาํหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ยื�นขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ



                          ทั�งนี � "กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี � องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะคืนใหผู้ยื้�นขอ้เสนอหรอื

ผูค้ ํ�าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดพิ้จารณาเหน็ชอบรายงานผลคดั

เลอืกผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ยื้�นขอ้เสนอรายที�คดัเลอืกไวซ้ึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรอืไดค้ะแนน

รวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เมื�อไดท้าํสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูยื้�นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบี �ย

                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี � องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลเปลี�ยนจะพิจารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

เปลี�ยน จะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื้�นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื�นหลกัฐานการยื�นขอ้

เสนอไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื�นขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แตผู่ยื้�นขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญัและความแตกตา่งนั�น ไมมี่ผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูยื้�นขอ้

เสนอรายอื�น หรอืเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผูยื้�นขอ้เสนอราย

นั�น

                          ๖.๔     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนสงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอโดย

ไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นในบญัชีรายชื�อผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบญัชีรายชื�อผูซื้ �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผูยื้�นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที์�เป็นสาระสาํคญั หรอืมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน มีสทิธิใหผู้ยื้�นขอ้เสนอชี�แจงขอ้

เทจ็จรงิเพิ�มเตมิได ้องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนมีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่าํสญัญา หากขอ้

เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

                          ๖.๖     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนทรงไวซ้ึ�งสทิธิที�จะไมร่บัราคาตํ�าสดุ หรอืราคาหนึ�งราคา

ใด หรอืราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกจา้งในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ�งรายการ

ใด หรอือาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพิ่จารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทั�งนี � เพื�อ



ประโยชนข์องทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนเป็นเดด็ขาดผูยื้�น

ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มิได ้รวมทั�ง องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะพิจารณา

ยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการ

คดัเลอืกหรอืไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือไดว้า่ยื�นขอ้เสนอกระทาํการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็

หรอืใชชื้�อบคุคลธรรมดา หรอืนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

                               ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดาํเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน จะใหผู้ยื้�นขอ้เสนอนั�นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ผูยื้�นขอ้เสนอ

สามารถดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคาํชี �แจงไมเ่ป็นที�รบัฟังได้

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน มีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคาของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น ทั�งนี �ผูยื้�นขอ้

เสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน อาจประกาศยกเลกิการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการประกวดราคาหรอืที�

ไดร้บัการคดัเลอืกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็น

ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดใน

การเสนอราคา

                 ๗.     การทาํสัญญาจา้งก่อสร้าง

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้

๑.๓ หรอืทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ และ

จะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี�

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟท์

นั�น ชาํระตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัทาํสญัญา หรอืก่อนวนันั�นไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ

                          ๗.๓     หนงัสอืคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

                          ๗.๔     หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยที์�ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบรษัิทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํ�า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้

                 ๘.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ

                          องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะจา่ยคา่จา้งตอ่หนว่ยของงานแตล่ะรายการที�ไดท้าํสาํเรจ็จรงิ

ตามราคาตอ่หนว่ย ที�กาํหนดไวใ้นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอ่ไปนี�



                          (๑)    เมื�อปรมิาณงานที�ทาํเสรจ็จรงิในสว่นที�เกินกวา่รอ้ยละ ๑๒๕ (หนึ�งรอ้ยยี�สบิหา้) แตไ่มเ่กิน

รอ้ยละ ๑๕๐ (หนึ�งรอ้ยหา้สบิ) ของปรมิาณงานที�กาํหนดไวใ้นสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยให้

ในอตัรารอ้ยละ ๙๐ (เกา้สบิ) ของราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา

                          (๒)    เมื�อปรมิาณงานที�ทาํเสรจ็จรงิในสว่นที�เกินกวา่รอ้ยละ ๑๕๐ (หนึ�งรอ้ยหา้สบิ) ของปรมิาณ

งานที�กาํหนดไวใ้นสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยใหใ้นอตัรารอ้ยละ ๘๓ (แปดสบิสาม) ของราคา

ตอ่หนว่ยตามสญัญา

                          (๓)    เมื�อปรมิาณงานที�ทาํเสรจ็จรงินอ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ (เจ็ดสบิหา้) ของปรมิาณงานที�กาํหนด

ไวใ้นสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยใหต้ามราคาตอ่หนว่ยในสญัญา และจะจา่ยเพิ�มชดเชยเป็น

คา่ overhead และ mobilization สาํหรบังานรายการนั�น ในอตัรารอ้ยละ ๑๗ (สบิเจ็ด) ของผลตา่งระหวา่งปรมิาณ

งานทั�งหมดของงานรายการนั�นตามสญัญาโดยประมาณ กบัปรมิาณงานที�ทาํเสรจ็จรงิคณูดว้ยราคาตอ่หนว่ยตาม

สญัญา ทั�งนี � การจา่ยเงินเพิ�มชดเชยเป็นคา่ Overhead และ Mobilization ดงักลา่ว ผูว้า่จา้งจะจา่ยใหแ้กผู้ร้บัจา้ง

ในงวดสดุทา้ยของการจา่ยเงินคา่งานตามสญัญา

                          (๔)    องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะจา่ยเงินที�เพิ�มขึ �นตาม (๑) และ (๒) ดงักลา่วขา้งตน้ ใน

งวดสดุทา้ยของการจา่ยเงิน หรอืก่อนงวดสดุทา้ยของการจา่ยเงิน ตามที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะ

พิจารณาตามที�เหน็สมควร เวน้แตก่รณีที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนพิจารณาเหน็วา่ปรมิาณงานที�ทาํเสรจ็

จรงิดงักลา่ว มิไดมี้สว่นเกี�ยวขอ้งกบังานอื�นที�เหลอื อีกทั�งงานที�เหลอือยูก็่มิไดมี้ผลกระทบตอ่การจา่ยเงินคา่งานที�

แลว้เสรจ็จรงิในงวดดงักลา่ว ทั�งนี � องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน อาจจา่ยเงินที�เพิ�มขึ �นใหแ้ก่ผูร้บัจา้งพรอ้มกบั

การจา่ยเงินคา่งานงวดนั�นๆ และการพิจารณาวา่งานใดอยูใ่นหลกัเกณฑด์งักลา่วหรอืไมเ่ป็นดลุพินิจโดยเดด็ขาด

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

                 ๙.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � หรอืขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสอืจะกาํหนด ดงันี �

                          ๙.๑     กรณีที�ผูร้บัจา้งนาํงานที�รบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อื้�นทาํอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน จะกาํหนดคา่ปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจา้งชว่งนั�น

                          ๙.๒     กรณีที�ผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะกาํหนดคา่ปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ�งไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืขอ้

ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่

นอ้ยกวา่     ๑ ปี  นบัถดัจากวนัที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ข

ใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคา่จา้งสาํหรบังานจา้งครั�งนี � ไดม้าจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้อ่เมื�อ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดร้บัอนมุตัิ

เงินคา่ก่อสรา้งจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ



                          ๑๑.๒   เมื�อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดค้ดัเลอืกผูยื้�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และ

ไดต้กลงจา้ง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั�งหรอืนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักลา่ว

เขา้มาจากตา่งประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที�มีเรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิาร

รบัขนไดต้ามที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจง้การสั�งหรอืนาํสิ�งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗

วนั นบัตั�งแตว่นัที�ผูร้บัจา้งสั�งหรอืซื �อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�นได้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรอืไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ�งของนั�น โดยเรอือื�นที�มิใชเ่รอืไทย

ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นั�นก่อนบรรทกุของลงเรอือื�น หรอืเป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรอื (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรอืขอ้

ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืภายในเวลาที�กาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนจะรบิหลกัประกนั

การยื�นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํ�าประกนั การยื�นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใช้

ความเสยีหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั

                          ๑๑.๔   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนสงวนสทิธิ�ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรอืขอ้กาํหนดใน

แบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � มีความขดัหรอืแยง้กนัผู้

ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามคาํวินิจฉยัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นที�สดุ

และผูยื้�นขอ้เสนอไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                          ๑๑.๖   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนี�ได ้โดยที�

ผูยื้�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไมไ่ด้

                                   (๑)    องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินที�จะใชใ้นการจดัจา้งหรอืได้

รบัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทาํการจดัจา้งครั�งนี �ตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัจา้งหรอืที�ไดร้บัการคดัเลอืกมี

ผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรอืสมยอม

กนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครั�งนี �ตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลเปลี�ยน หรอืกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง



                          การปรบัราคาคา่งานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีที� คา่

งานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี�

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณที�ใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมตคิณะ

รฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสอื

สาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามที�กาํหนดไวใ้น

สญัญา หรอืภายในระยะเวลาที�องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการที�

ไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมอืช่าง

                          เมื�อองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยนไดค้ดัเลอืกผูยื้�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลง

จา้งก่อสรา้งตามประกาศนี�แลว้ ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสรา้งดงักลา่ว ผูยื้�นขอ้เสนอจะ

ตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบ มาตรฐานฝีมือชา่งหรอืผูผ้า่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือชา่งจาก หรอืผูมี้วฒิุบตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้หรอืผูมี้วฒิุบตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัราไมต่ ํ�า

กวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะตอ้งมีจาํนวนชา่งอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี�

                          ๑๓.๑    หรอืผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ.

รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได้

                 ๑๔.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                          องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน สามารถนาํผลการปฏิบตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูยื้�นขอ้

เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพื�อนาํมาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ

                          ทั�งนี � หากผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑที์�กาํหนดจะถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอื

ทาํสญัญากบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน ไวช้ั�วคราว
 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเปลี�ยน

       ธนัวาคม ๒๕๖๓















แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหิน-เขาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน/องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

         1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

11,628.00 2.351.37801.716,800.000ตร.ม. 16,023.38            1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

ขนาดเบา  (CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
349,792.00 17.721.378012.8627,200.000ตร.ม. 482,013.37         2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK

COAT)

2

      2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)
6,513,040.00 329.961.3780239.4527,200.000ตร.ม. 8,974,969.12         2.2.1  งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา.....ซม.   (ASPHALT  CONCRETE

WEARING  COURSE)

3

   3.  งานเบ็ดเตล็ด

 2หน้า 1 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหิน-เขาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน/องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

         3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

            3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

172,200.00 282.491.3780205.00840.000ตร.ม. 237,291.60               3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT

ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

4

รวมราคากลาง 9,710,297.47

 2หน้า 2 จาก
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหิน-เขาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน/องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

  สิริวรรณ สมจิตร  

(  สิริวรรณ สมจิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กิตติศักดิ์ อมรลักษณ์  

(  กิตติศักดิ์ อมรลักษณ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บันเทิง ชัยฤกษ์  

(  บันเทิง ชัยฤกษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วศินี จู้เจ้ย  

(  วศินี จู้เจ้ย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิรชัย สุขโพธิ์  

(  วิรชัย สุขโพธิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

03 ธันวาคม 2563

 กิตติศักดิ์ อมรลักษณ์


