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๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
     ช่ือโครงการ จางกอสรางโครงการซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๔๐๐๖ บานแหลม
สันติ หมูที่ ๑๑,๑๒ ตําบลบางมะพราว กวาง ๙ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๑๒,๑๕๐ ตารางเมตร องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 
     เงินงบประมาณโครงการ ๘,๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดลานสองแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน) 
     ราคากลาง ๘,๑๙๑,๐๗๑.๓๑ บาท (แปดลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) 
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก

เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕   ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

๒.๖   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗   เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว 
๒.๘   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตําบลบาง

มะพราว ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการจางโดยวิธีคัดเลือกคร้ังนี้ 

๒.๙   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๑๐   ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
๒.๑๑   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไม

นอยกวา ๔,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือผูเสนอราคาที่เสนอราคาใน
รูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑)    กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอ



ราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ
นําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวด
ราคาได 

(๒)    กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดง
หลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 

   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

๒.๑๒   เปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานกอสรางสาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวา ชั้น ๖ ประเภทหลักเกณฑ
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไวกับกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๓   เปนผูขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการขึ้นทะเบียน SMEs 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ 
สวน คือ 
     ๓.๑   สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                        (ข) บรษิทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
              (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
              (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย 
ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
              (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                   (๔.๑) เอกสารการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการ SMEs 
              (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
     ๓.๒   สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 



             (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
             (๓) บัญชีรายการกอสราง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไร
ไวดวย 
             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                  (๔.๑) สําเนาทะเบียนพาณิชย 
                  (๔.๒) สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม 
             (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
     ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
๖. การทําสัญญาจาง 
     ผูชนะ คัดเลือก จะตองทําสัญญาจางกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ คัดเลือก ได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
               ๖.๑ เงินสด 
               ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
               ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
               ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน 
               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
๗. อัตราคาปรับ 
     คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ บาท ตอวัน 
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
      ผูชนะการ คัดเลือก ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูขาย
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 


