
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

จ้านวน  1  โครงการ 
***************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน มีความประสงค์สอบราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชม. ถ. 146-03  สายทางบ้าน
หนองพนัง  หมู่ที่  1  ถึงบ้านเปียงกอก  หมู่ที่  6  ต้าบลโป่งน้้าร้อน   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  885.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3 ,540.00  ตารางเมตร  ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ณ  บ้านหนองพนัง  หมู่ที่  1  ต้าบลโป่งน้้าร้อน  
อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   ราคากลาง  2,046,200.-  บาท  (สองล้านสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)   

ราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่้ากว่าราคาในการประมูล และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันต้่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  จ้านวน  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)  จากราคา
เริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย  4,000.- บาท (-สี่พัน
บาทถ้วน-)  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า เป็นเงิน  1,000,000.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)       

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว    
3.  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 

ประสงค์จะเสนอราคามีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  4.  ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้ 
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 

                    กา้หนดดูสถานทีก่อ่สรา้งกา้หนดรบัฟังค้าช้ีแจงรายละเอียด เพิ่มเติม ในวันที่ 30  สิงหาคม   
2560               ต้ังแต่ เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. และรับฟังค้าช้ีแจงเวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป ณ ที่ท้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
 

/การดูสถานที.่.. 
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  การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปดูสถานที่ก่อ สร้างด้วยตนเองและ/หรือดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่าง ๆ     ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาพิจารณาจะน้ามาค้านให้พ้นผิดและ/หรือจะยกเป็น
ข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนมิได้ 
  ก้าหนดยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7  กันยายน  2560                
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอ้าเภอ  ท่ีว่าการ
อ้าเภอฝาง  (ชั้น 2)  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  และจะท้าการแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ            หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารับทราบแล้ว รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  11  กันยายน   
2560  เวลาต้ังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่  และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   

ก้าหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  19  กันยายน  2560  เวลา 
ตั้งแต่ เวลา  10.30 - 11.00  น. 
   สังเกตการณ์  ณ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน)  ศูนย์ฝาง  อ้าเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่  เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 1,000.-  
บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)    ได้ที่ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใน
วันที่ 22  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี 30  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-53 45-1595   ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
www.Pongnamronfang.go.th  โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th   

 
ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อช้าระเงินแล้วองค์การ

บริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนยกเลิกการประกวด
ราคาฯ โครงการดังกล่าว 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2560 
     

               
                (นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

http://www.pongnamronfang.go.th/


 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ e1/2560 

การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 1  โครงการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

ลงวันที่  22  สิงหาคม  2560 
*************************************** 

   องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   "องค์การบริหารส่วนต้าบล"   มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ชม. ถ. 146-03  สายทางบ้านหนองพนัง  หมู่ที่  1  ถึงบ้านเปียงกอก  หมู่ที่  6  ต้าบลโป่งน้้าร้อน   ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  885.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3 ,540.00  ตารางเมตร  
ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ณ  บ้านหนองพนัง  หมู่
ที่  1  ต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   ราคากลาง  2,046,200.-  บาท  (สองล้านสี่หมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน)   
 ซึ่งพัสดุดังกล่าวจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน้า  และ   ข้อก้าหนด  ดังต่อไปนี.้- 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
1.1  แบบรูปและรายการละเอียด                            
1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์                                                      
1.3  แบบใบจ้างปริมาณและราคา        
1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์    
1.5  แบบสัญญาจ้าง 
1.6  แบบหนังสือค้้าประกัน       
      (1)  หลักประกันซอง      

(2) หลักประกันสัญญา       
      1.7  สูตรการปรับราคา 

1.8  บทนิยาม            
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      1.9 แบบบัญชีเอกสาร  
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่   1           
(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่   2      

       1.10 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ.(Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)      
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ     
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ   
 

/2.3 ผู้ประสงค์... 
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ตามข้อ 1.8 

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด 
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,000,000.- (หน่ึงล้านบาทถ้วน)           
        2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 3.  หลักฐานการเสนอราคา          

      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  2  ส่วน  คือ     
                 3.1   ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                          (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล    
            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

    (ข) บริษัทจ้ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ            จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้ใดประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเห็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ่นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง           

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
                (4)  แนบเอกสารอื่น ๆ   ดังนี้  

-    ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
-    ส้าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส้าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์      
      พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง   
-    ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ยื่นใบเสนอการประกวดราคาจ้าง  
      ด้วย    วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กรณียื่นด้วยตนเอง) 
-    ส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 

                                 อิเลก็ทรอนิกสดั์งกลา่ว  พรอ้มรบัรองสา้เนาถูกต้อง  
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.9(1) 
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     3.2   ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                      (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง 
นาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)    

                 (2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 

   (3)  หลักประกันซองตามข้อ  1.6 (1)    
   (4)  ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
   (6) ส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ดังกล่าว  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (7)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
   (8)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(2) 
 4.  การเสนอราคา 

       4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือช่ือของ ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนโดยย่ืน
พร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
     4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90  วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้า
ร้อน 
      4.5  ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า   “เอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e1/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี 
7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 1 1.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ้าเภอ  (ท่ีว่าการอ้าเภอฝาง ชั้น 2)  เมื่อพ้นก้าหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด   
         คณะกรรมการประกวดราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ตามข้อ  1.8 (1)  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2  และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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         หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน จะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
           การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 6  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ด้าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าว
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา 
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                      4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                     ( 2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง เริ่มต้นที ่
 2,046,200.-  บาท  (สองล้านสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที  ไม่มีการขยายเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล   
5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญญาลักษณ์ค้อน  5  นาทีสุดท้าย)  การประมูลใน ครั้งนี้ใช้
วิธีการประมูลแบบปิดราคา  (Sealed Bid Auction) 

   (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  กรณีราคาต้่าสุดเท่ากัน หลายราย  ผู้เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

   (4) ผู้เสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องเข้าร่วมการอบรมวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวัน เวลา  สถานที่ที่ ทางราชการก้าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะได้รับเลข
ประจ้าตัว  (User ID  )  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้ประสงค์เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคแล้ว 

   (5)ในวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดให้มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ เว้นแตจ่ะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

   (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ   และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันต้่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  จ้านวน  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)  จากราคา
เริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย  4,000.- บาท (-สี่พัน
บาทถ้วน-)  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 
/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 



 
- 5 - 

 
              (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     (8) ผู้เสนอราคาที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา 

     (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 
น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป     
      (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงในเว็บไซต์ www.qprocurement.qo.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  

     (11) ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นตลาดกลาง  กรณีมีการเสนอราคาใหม่ผู้เสนอ
ราคาจะต้องเสนอราคาต้่ากว่าที่เสนอไว้เดิม 

     (12) ในการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นการประมูลแบบ Public 
Network) ไม่ก้าหนดสถานที่เคาะราคา 
                        (13)  ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการ แก่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการ
ประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ  0.4  
ของวงเงินที่ประมูลได้  แต่ไม่เกินรายการละ  10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    (14) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่    19  กันยายน  2560  ตั้งแต่เวลา   
10.30 - 10.00  น. 
 5.  หลักประกันซอง  
                ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซอง รอ้ยละ   5  % พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค  โดยมีระยะเวลาค้้าประกันให้ครอบคลุมวันยืนราคา   จ้านวน  102,310 .- บาท  (หนึ่งแสนสองพันสาม
ร้อยสิบบาทถ้วน) 
 โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                5.1  เงินสด 
      5.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน     โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท้าการของทางราชการ 

5.3  หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1) 
      5.4  หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้ง
ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1) 
                5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลกัประกนัซองตามข้อน้ี องค์การบรหิารสว่นต้าบลโปง่น้้ารอ้นจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูค้้้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต้่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 

 
 
 

/6. หลักเกณฑ.์.. 
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 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา     
        6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้า
ร้อน จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  แยกเป็นรายโครงการ           
   6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น   
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนเท่านั้น 
                     6.3  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  
         (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ   หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น  
           6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนมีสิทธ์ิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ   ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโป่งน้้าร้อนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
            6.5 องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต้่าสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนโป่งน้้าร้อนเป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะพิจารณายกเลิกการประกาดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่
เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
       ในกรณีทีผู่ม้สีทิธิเสนอราคารายทีเ่สนอราคาต้่าสดุ เสนอราคาต้่าจนคาดหมายได้ว่าไมอ่าจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ หากค้าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้า
ร้อน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 
 
 
 

/ 6.6 ในกรณี… 
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          6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มิสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.8  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนมีอ้านาจที่จะตัด
รายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7 .  การท้าสัญญาจ้าง 

      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญา   ดัง
ระบุใน ข้อ 1.5  กับองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาสิ่งของที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
                         (1) เงินสด 
                         (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3 วันท้าการของทางราชการ 
                         (3) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุใน ข้อ  
1.6 (2) 
                         (4) หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 
(2) 
                         (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
 องค์การบริหารส่วนต้าบล จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี ้
  งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จ  เรียบร้อยตามสัญญา  ภายใน  90 วัน  รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 9.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง   ข้อ. 1.5  ให้คิดในอัตราร้อยละ    0.10   ต่อวัน 
 10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง  
         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างตาม
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า….…2……ป.ี….-……เดือน     นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนได้รับมอบ 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  30  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุด
บกพร่อง 
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 11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ  

11.1   เงินค่าจ้างส้าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ้าปีงบประมาณ   
2561  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ   พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2561  จาก
ส้านักงบประมาณแล้ว เท่าน้ัน   

11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้ 
เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง
หรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่    และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี    ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่รับจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า 
ท่าภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนได้คัดเลือกแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอคาราแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
ก้าหนดในข้อ 4.7(4)(5)(6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะริบหลักประกันซองจ้านวน
ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี )  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ 
  11.5  ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท้าสัญญา องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนจะ
ท้าการยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 5  ของราคาที่จัดหา  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโป่งน้้าร้อนจะยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ  2.5   ของราคาที่จัดหา 
  11.5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาย่ืนเอกสารปลอม  
  11.5.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่
ตลาดกลางก้าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
  11.5.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีพฤติกรรมสมยอมราคา  หรือหลีกเลี่ยง  หรือขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
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  11.5.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่ LOG IN  เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุ
สุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
  11.5.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เสนอราคา  หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการ
ประมูล 
  11.5.6 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้ายและไม่
ลงลายมือช่ือในแบบยืนยันราคาสุดท้าย 
  11.6 องค์การบริหารส่านต้าบลโป่งน้้าร้อนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  1.7  จะน้ามาใช้กรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ  ตามที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนได้ขยายออกไป  โดยจะสูตรของทางราชการที่
ระบุไว้ในข้อ1.7 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ “องค์การบริหารส่วนต้าบล” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก

ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

13.1 ช่างโยธา 
13.2 ช่างก่อสร้าง 

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่าระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ  

ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
 
           องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
                             
         วันที่  22  สิงหาคม  2560 
 
 
 
 
 
 


