
 

เอกสารประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขที ่ ๑/๒๕๖๑ 

ประกวดราคาจ�างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต สายหินสามชั้น-เขาภูดร หมู�ที่ ๗  
ตําบลสํานักท�อน อําเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

ตามประกาศจังหวัดระยอง โดยที่ทําการปกครองอําเภอบ�านฉาง 
ลงวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
                  จังหวัดระยอง โดยที่ทําการปกครองอําเภอบ�านฉาง ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า "จังหวัด" มีความประสงค�จะ
ประกวดราคาจ�างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายหินสามชั้น-เขาภูดร หมู�ที่ ๗ ตําบลสํานักท�อน 
อําเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) ณ ถนนสายหินสามชั้น-เขาภูดร 
หมู�ที่ ๗ ตําบลสํานักท�อน อําเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยมีข�อแนะนําและ
ข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว�ในระบบจัดซือ้จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนกิส� 
                          ๑.๓     สัญญาจ�างทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู�ทีม่ีผลประโยชน�ร�วมกนั 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไว�ในระบบจัดซือ้จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนกิส� 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ 
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร�างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
                          ๒.๓     ไม�อย�ูระหว�างเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไม�เป�นบุคคลซึง่อยู�ระหว�างถูกระงบัการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม�เป�นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ทิ้งงานและได�แจ�งเวียนช่ือให�เป�นผู�ทิ้งงาน
ของหน�วยงานของรัฐในระบบเครอืข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่�ทิ้งงานเป�นหุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มอีํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นด�วย 
 



- 2 - 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป�นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู�มีอาชีพรับจ�างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ดังกล�าว 
                          ๒.๘     ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่นที่เข�ายื่นข�อเสนอให�แก�หน�วยงาน
ของรัฐ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเป�นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม�เป�นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความค�ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมขึ้นศาลไทยเว�นแต�รัฐบาล
ของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์ความค�ุมกันเช�นว�านั้น 
                          ๒.๑๐   ไม�เป�นผู�ที่ไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
                          ๒.๑๑   ผ�ูเสนอราคาต�องเป�นนิติบุคคลและมีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ�างในวงเงินไม�น�อยกว�า ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป�นผลงานที่เป�นค�ูสัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงาน 
ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถิ่น หน�วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป�นราชการ
บริหารส�วนท�องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ 
                                   ผ�ูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร�วมค�า" ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร�วมค�าได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� โดยหลักการกิจการร�วมค�า
จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให�เสนอราคาในนาม 
"กิจการร�วมค�า" ส�วนคุณสมบัติด�านผลงานก�อสร�าง กิจการร�วมค�าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร�างของผู�เข�าร�วมค�า
มาใช�แสดงเป�นผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าที่เข�าประกวดราคาได� 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� โดยหลักการนิติบุคคลแต�ละ
นิติบุคคลที่เข�าร�วมค�าทุกรายจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา เว�นแต�ใน
กรณีที่กิจการร�วมค�าได�มีข�อตกลงระหว�างผู�เข�าร�วมค�าเป�นลายลักษณ�อักษรกําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใดรายหนึ่งเป�น
ผู�รับผิดชอบหลักในการเข�าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร�อมการยื่นข�อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� กิจการร�วมค�านั้นสามารถใช�ผลงานก�อสร�างของผู�ร�วมค�า
หลักรายเดียวเป�นผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าที่ยื่นเสนอราคาได� 
                                   ทั้งนี้  "กิจการร�วมค�าที่จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการร�วมค�า
ที่จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซึ่งมีหน�าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�) 
                          ๒.๑๒   ผู�เสนอราคาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�(Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผ�ูเสนอราคาต�องไม�อย�ูในฐานะเป�นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๔    ผ�ูเสนอราคาซึ่งได�รับคัดเลือกเป�นค�ูสัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคารเว�นแต�
การจ�ายเงินแต�ละครั้งซึ่งมีมูลค�าไม�เกินสามหมื่นบาทค�ูสัญญาอาจจ�ายเป�นเงินสดก็ได�ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                               มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
               ๓.   หลักฐานการยื่นข�อเสนอ 
                         ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน คือ 
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                          ๓.๑    ส�วนที่ ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู�เสนอราคาเป�นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ ผ�ูมีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�น  
รายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู�เสนอราคาเป�นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช�นิติบุคคลให�ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเป�นหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�เป�นหุ�นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผ�ูเป�นหุ�นส�วนที่มิได�ถือสัญชาติไทย พร�อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต�อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู�เสนอราคาเป�นผู�เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป�นผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีที่ผู�เข�าร�วมค�าฝ�ายใดเป�นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช�สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผ�ูร�วมค�าฝ�ายใดเป�นนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไว�ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาจดทะเบียนบริษัท 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) โดยไม�ต�องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส�วนที่ ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผ�ูเสนอราคามอบอํานาจให�บุคคลอื่นกระทําการแทนให�แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป�ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผ�ูรับมอบอํานาจเป�นบุคคลธรรมดาต�องเป�นผู�ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท�านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข�อ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง (ให�ใช�ในกรณ ี
ที่มีการกําหนดผลงานตามข�อ ๒.๑๑ เท�านั้น) 
                                   (๔)    บัญชีรายการก�อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) ซึ่งจะต�องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ� ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�างๆ รวมทั้งกําไรไว�ด�วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) ผู�เสนอราคาไม�ต�องแนบบัญชี
เอกสารส�วนที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๓.๓    เมื่อผู�เสนอราคาดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ และบัญชี
เอกสารส�วนที่ ๒ ครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร�างแบบบัญชีเอกสาร
ส�วนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) และข�อ ๑.๗ (๒) ให�อัตโนมัติโดยผู�เสนอราคา
ไม�ต�องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑    ผู�เสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส�ตามที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม�มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต�อง
กรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน พร�อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู�เสนอราคา โดยไม�ต�อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                          ๔.๒    ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
                                   ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเงินบาทและเสนอราคาได�เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคา        
ให�ถูกต�อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค�าใช�จ�ายทั้งปวงไว�แล�ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า  ๓๐ วัน ตั้งแต�วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 
                          ๔.๓    ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จไม�เกิน ๑๒๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง 
                          ๔.๔    ก�อนเสนอราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให�ถี่ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๔.๕    ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส�  ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ๔.๖    ผู�เสนอราคาต�องจัดทําเอกสารสําหรับใช�ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู�เสนอราคาต�องเป�นผู�รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 
ถูกต�อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล�วจึงส�งข�อมูล (Upload) เพื่อเป�นการ
เสนอราคาให�แก�หน�วยงานของรัฐผ�านทางระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                          เมื่อพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข�อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผ�ูเสนอราคาแต�ละรายว�า เป�นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่นตามข�อ ๑.๖
(๑) หรือไม� หากปรากฏว�าผู�เสนอราคารายใดเป�นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่น 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู�ยื่นข�อเสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันนั้นออกจากการเป�นผู�เสนอราคา 
                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก�อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข�อเสนอว�า มีผู�เสนอราคารายใดกระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม
ตามข�อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผ�ูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป�นผู�เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอ
ราคาดังกล�าวเป�นผู�ทิ้งงาน เว�นแต�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะวินิจฉัยได�ว�าผู�เสนอ
ราคารายนั้นเป�นผู�ที่ให�ความร�วมมือเป�นประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป�นผู�ริเริ่มให�มีการกระทํา
ดังกล�าว 
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� หน�วยงานของรัฐตรวจสอบพบว�าผู�เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู�เสนอราคารายใด
รายหนึ่งกระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรมตามข�อ 1.6 (2) หน�วยงานของรัฐสามารถ              
ตัดสิทธิการเป�นผู�ชนะการเสนอราคาโดยไม�เรียกผู�เสนอราคาเข�ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู�เสนอราคา
ที่กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรมเป�นผู�ทิ้งงานได� 
                          ๔.๘     ผู�เสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                                   (๒)   ราคาที่ เสนอจะต�องเป�นราคาที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ�ามี )
รวมค�าใช�จ�ายทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว 
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                                   (๓)    ผู�เสนอราคาจะต�องลงทะเบียนเพื่อเข�าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผู�เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล�วไม�ได� 
                                   (๕)    ผู�เสนอราคาต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด�วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู�เสนอราคาต�องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ  
จัดจ�างภาครัฐด�วยอเิลก็ทรอนิกส�  โดยใช�หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปนี ้   จํานวน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท    
(สองแสนเก�าหมื่นสี่พันบาทถ�วน) 
                          ๕.๑    หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒    เช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด โดยเป�นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          ๕.๓    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีที่ผู�เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป�นหลักประกันการ
เสนอราคาจะต�องส�งต�นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให�ส�วนราชการตรวจสอบความถูกต�อง ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖0
ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ตามแบบตัวอย�างหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดให�ระบุชื่อผู�เสนอราคา เป�นผู�วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู�เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร�วมค�า" ประสงค�จะใช�หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ
เป�นหลักประกันการเสนอราคา ให�ดําเนินการดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร�วมค�าได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� ให�ระบุชื่อผู�เสนอราคาซึ่งต�อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร�วมค�า เท�านั้น 
                          (๒) กรณีที่กิจการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม� ให�ระบุชื่อผู�เสนอราคา ซึ่งต�องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร�วมค�ากําหนดให�เป�นผู�เข�าเสนอราคากับ
ทางราชการ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร�วมค�าที่จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการร�วมค�าที่จดทะเบียน
เป�นนิติบุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซึ่ งมีหน�าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�) 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข�อนี้ จังหวัดจะคืนให�ผู�เสนอราคาหรือผู�ค้ําประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได�พิจารณาในเบื้องต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�เสนอราคารายที่คัดเลือกไว� ๓ ลําดับแรกจะคืน
ให�ต�อเมื่อได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเมื่อผ�ูเสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส�ครั้งนี ้จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช�หลกัเกณฑ� ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒    หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข�อเสนอ
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นข�อเสนอไม�ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น เว�นแต�เป�นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน�อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ในส�วนที่มิใช�สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเป�นประโยชน�ต�อจังหวัดเท�านั้น 
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                          ๖.๓   จังหวัดสงวนสิทธิไม�พิจารณาข�อเสนอของผู�เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผันในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม�ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู�รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ทางระบบจัดซื้อจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายช่ือผู�ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส�ของจังหวัด 
                                   (๒)    ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�อย�างหนึ่งอย�างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส� 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอื่น 
                          ๖.๔    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือจังหวัด มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข�อเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวข�องกับผู�เสนอราคาได� จังหวัดมีสิทธิที่จะไม�รับข�อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา
หากข�อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 
                          ๖.๕    จังหวัดทรงไว�ซึ่งสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน�ของทาง
ราชการเป�นสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของจังหวัดเป�นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได� 
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู�เสนอราคาเป�นผู�ทิ้งงาน ไม�ว�าจะเป�น   
ผู�เสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได�ว�าการยื่นข�อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น 
การเสนอเอกสารอันเป�นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป�นต�น 
                               ในกรณีที่ผู�เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
หรือจังหวัดจะให� ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให�เชื่อได�ว�า ผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกวดราคาจ�างอิเล็กทรอนิกส�ให�เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม�เป�นที่รับฟ�งได� จังหวัดมีสิทธิที่จะไม�รับข�อเสนอ
หรือไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู�เสนอราคาดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ 
จากหน�วยงานของรัฐ 
                          ๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข�อเสนอว�า ผู�เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได�รับการคัดเลือกเป�นผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� หรือเป�นผู�เสนอราคาที่กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม ตามข�อ ๑.๖
จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาที่ได�รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอ
ราคารายนั้นเป�นผู�ทิ้งงาน 
                 ๗.     การทําสัญญาจ�าง 
                               ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข�อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป�นจํานวนเงิน
เท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได� ให�จังหวัดยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�
หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท�ที่ธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด โดยเป�นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก�อนหน�านั้น ไม�เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
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                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 
                 ๘.    ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
                          จังหวัดจะจ�ายเงินค�าจ�าง โดยแบ�งออกเป�น ๔ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑  เป�นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๗ ของค�าจ�าง เมื่อผ�ูรับจ�างได�ปฏบิัติงาน  
                             - งานปรับเกรดพื้นทางเดิมและบดทับ ทั้งหมดแล�วเสร็จ 
                             - งานลงลูกรังรองพื้นทาง ทั้งหมดแล�วเสร็จ  
                             - งานลงหินคลุกบดอัดแน�น จํานวนไม�น�อยกว�า ๘๓๐.๐๐ ลูกบาศ�กเมตร หรือระยะทาง                    
ไม�น�อยกว�า ๑๔๐.๐๐ เมตร ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๒  เป�นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๗ ของค�าจ�าง เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน  
                             - งานลงหินคลุกบดอัดแน�น ส�วนที่เหลือทั้งหมดแล�วเสร็จ  
                             - งาน prim coat ทั้งหมดแล�วเสร็จ  
                             - งานปูผิวจราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต ได�ระยะทางไม�น�อยกว�า ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่             
ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๓  เป�นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๗ ของค�าจ�าง เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน  
                            - งานปูผิวจราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต ได�ระยะทางไม�น�อยกว�า ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่               
ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดสุดท�าย  เป�นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๔๙ ของค�าจ�าง เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก�อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย 
                 ๙.    อัตราค�าปรับ 
                          ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ จะกําหนดในอัตรา
ร�อยละ ๐.๑๐ ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 
                 ๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
                          ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ซึ่งได�ทําข�อตกลงเป�นหนังสือ หรือทําสัญญาจ�างตามแบบ 
ดังระบุในข�อ ๑.๓ แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม�น�อย
กว�า ๒ ป�  นับถัดจากวันที่จังหวัดได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 
                 ๑๑.    ข�อสงวนสิทธิในการยื่นข�อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้ ได�มาจากเงินงบประมาณประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเมื่อจังหวัดได�รับอนุมัติเงินค�าก�อสร�างจากเงิน
งบประมาณประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๑ แล�วเท�านั้น 
                                 ราคากลางของงานก�อสร�างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป�นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(ห�าล�านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ�วน) 
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                          ๑๑.๒   เมื่อจังหวัดได�คัดเลือกผ�ูเสนอราคารายใด ให�เป�นผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ�างดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ และของ
นั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอย�ู และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซึ่งเป�นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)   แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ�าท�าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต�วันที่ผู�รับจ�างสั่งหรือซื้อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่นได� 
                                   (๒)   จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย 
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช�
เรือไทย ซึ่งจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป�นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)   ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู�เสนอราคาซึ่งจังหวัดได�คัดเลือกแล�ว ไม�ไปทําสัญญา หรือข�อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นข�อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอื่น (ถ�ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให�
เป�นผู�ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เป�นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
                          ๑๓.๕   หน�วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ�างในกรณีต�อไปนี้ได� โดยที่ผู�เสนอ
ราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ จากหน�วยงานของรัฐไม�ได� 
                                   (๑)   หน�วยงานของรัฐไม�ได�รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช�ในการจัดซื้อจัดจ�าง
หรือเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรไม�เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ�างนั้นต�อไป 
                                   (๒)   มีการกระทําที่ เข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือที่ได�รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน�ร�วมกัน หรือมีส�วนได�เสียกับผ�ูยื่นข�อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป�นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอื่นหรือเจ�าหน�าที่ในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจ�างต�อไปอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐหรือ
กระทบต�อประโยชน�สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๒.    การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 
                          การปรับราคาค�างานก�อสร�างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข�อ ๑.๕ จะนํามาใช�ในกรณีที่ 
ค�างานก�อสร�างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต�อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ� สูตรและวิธีคํานวณที่ใช�กับสัญญาแบบปรับราคาได�ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช�วยเหลือผู�ประกอบอาชีพงานก�อสร�าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K) จะต�องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว�ในวันแล�วเสร็จตามที่กําหนด
ไว�ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได�ขยายออกไป โดยจะใช�สูตรของทางราชการที่ได�ระบุในข�อ ๑.๕ 
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                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�าง ผู�เสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกให�เป�นผู�รับจ�างต�องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายและระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
                          หน�วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล�วเสร็จตามสัญญาของผู�เสนอราคาที่ได�รับการ
คัดเลือกให�เป�นผู�รับจ�างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผ�ูเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ�ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือ
ทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ชั่วคราว  
 
 
 
                                                           จังหวัดระยอง โดยที่ทําการปกครองอําเภอบ�านฉาง 
                                                                            ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 


