
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก  บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10   
ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  

------------------------------------------ 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาก แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสัน
มะเฟือง หมู่ที่ 10 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  า อบต.แม่สูน 
อ.ฝาง    จ.เชียงใหม่ จ านวน  ๑  โครงการ  ราคากลางในการก่อสร้าง  2,941,0๐๐.-  บาท  (สองล้านเก้า
แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  
E03/2559  ลงวันที่  16  มีนาคม  2559 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี ไม่ถือเป็น 
ข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามราคานั น  หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคา  
ที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติ     
 ไปตามราคากลางนั น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคาเองจะน าราคากลาง 
ของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายรายชื่อผู้ทิ งงานของทาง 

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

           ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/ 
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๘  
                      4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
                      ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่สูน  
                      ๖.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน 
ที่ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,450,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
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              ๗.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น  
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   
                      8.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อ  
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  
                      9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับจ่ายเงินผ่าน  
บัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
“การจัดจ้างครั งนี    จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้   ต่อเมื่อได้รับอนุญาตใช้สถานที่ใน
การก่อสร้างและได้รับอนุมัติงบประมาณเงินโอนจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั น ส าหรับกรณีที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการก่อสร้างโครงการ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) และไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสามารถยกเลิกการจัดซื อจัดจ้างได้”  
                     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 มีนาคม  
2559  ระหว่างเวลา  10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น.  โดยให้พร้อมกัน  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

                      การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ / หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื อเอกสารประมูลที่จะไปดู
สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานท่ีก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะ
ถือว่าผู้ซื อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมือ่มีอุปสรรคและปัญหา
ในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ในภายหลังไม่ได้  
                      ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559   
ระหว่างเวลา 10.0๐ น. ถึงเวลา 11.3๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ และแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว ก าหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21  เมษายน  2559  เวลา 14.00 – 14.30 น.   
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน  ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  ระหว่างวันที่  16  มีนาคม ๒๕๕9  ถึงวันที่ 24  
มีนาคม  ๒๕๕9  ในวันและเวลาราชการ  ผู้ซื อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อช าระเงินแล้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5334-6333  ใน
วันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง  เว็ปไซต์  
www.maesoon.go.th  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   
 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   16   เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2559 
  

 
     (ลงชื่อ) 
               (นายวันชาติ   ศิริภัทรนุกูล) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E03/2559 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 ต าบลแม่สูน 

 อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่           
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ลงวันที่  16  มีนาคม  2559 

**************************************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก        
บ้านสันมะเฟือง  หมู่ที่  10 ต าบลแม่สนู อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
อบต.แม่สูน  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  จ านวน  ๑  โครงการ  ราคากลางในการ
ก่อสร้าง  2,941,0๐๐.-  บาท     (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)     
  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
 ๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (๑) หลักประกันซอง 
 (๒) หลักประกันสัญญา 

      ๑.๗  สูตรการปรับราคา  (ค่า K)  
      ๑.๘ บทนิยาม 
                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร 
                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
       (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ     
               ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
      ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีค าสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
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      ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
      ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

      ๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
             ๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  จะต้องรับและจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

      ๒.๙  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า1,450,000.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ   
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  ๒  ส่วน คือ 
        ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง            
                (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ก. กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
   ข. กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เขา้ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับซอง
ประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วม
ค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
 

/(4) เอกสารอ่ืนๆ… 



-๓- 
      (๔)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)  
                 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

    (๒)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
           (๓)   หลักประกันซองตามข้อ ๕  
           (๔)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
             (๕)   บัญชีรายการก่อสร้าง  ( ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) 

    (๖)   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๗)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 

 ๔.  การเสนอราคา 
    ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ให้ชัดเจน 
       ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 250 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
      ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จภายใน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน ให้เริ่มท างาน 
        ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด เสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E03/2559  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  
 ในวันที่  1  เมษายน  ๒๕๕9  ช่วงเวลา   10.00-11.30 น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอฝาง 

        เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด  
                  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) 
ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒  และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธี
อ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว   

   / หากปรากฏต่อคณะกรรมการ… 



-๔- 
         หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะพิจารณาลงโทษ  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ  
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย 
หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกการเสนอราคา และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่
นั้นทราบ   
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
    (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้อง เข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว  

 (๒)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
 2,941,0๐๐ บาท  (สองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูล  และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า  
(Minimum Bid) ในแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ ต้องเสนอราคาลดขั้นต่ า  
(Minimum bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ และการเสนอราคาลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
  (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง 
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด   

/(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคา… 
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  (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ 
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

๕.  หลักประกันซอง 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคของ 
จ านวนเงิน  147,050.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
                ๕.๑  เงินสด 
       ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง 
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของราชการ 
       ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)   
       ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 
ข้อ๑.๖ (๑) 
         ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย   
      หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
     การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคาต่อรายการ   

      ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ 
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ  ๔ แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน เท่านั้น 

      ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

             (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน 

     (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น 
 

  /6.4 ในการตัดสินการประมูล… 
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     ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ 

ด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

    ๖.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ทรงไว้ที่มีสิทธิจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอ ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
     ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค ์
จะเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็น     
ผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญาจ้าง  
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ภายใน  5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ของแต่ละโครงการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
     ๗.๑ เงินสด 
     ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดยเป็นเช็คท่ีลงวันที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ       
     ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
     ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในจ้อ๑.๖ (๒) 

/7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย... 
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     ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  ๘.๑ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด ดังนี้ 
  งวดที่  1  จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  14  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานที่มีค่าตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา 
      1.1.1  ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน  (5% ของงวดงาน) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

 1.1.2  จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ าและทรายกรองน้ า  ตัวอย่างละ  1  กิโลกรัม  พร้อม  ทั้ง    
         แคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง อุปกรณ์ตู้ควบคุมของเครื่องสูบน้ า  
         เครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อนน ามา    
         ใช้งาน  

1.2 งานอาคาร 
                      1.2.1 โรงสูบน้ า  แบบเลขที่  412003 
                                เมือ่ผู้รับจ้างได้ท าการตอกเสาเข็ม ผูกเหล็กประกอบแบบ  เทคอนกรีต  ฐานราก   
                                แลว้เสร็จ  (20% ของงวดงาน)                                   

1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.3.1 ระบบกรองน้ าบาดาล  ขนาด  20  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บนถังน้ าใส ขนาด  100    
          ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง      แบบเลขที่ 1221020 
         เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้   ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี)  ขุดดิน เทคอนกรีต      
         พ้ืนก้นถัง เสริมเหล็กผนังถัง  แล้วเสร็จ   (44 % ของงวดงาน) 

           1.3.2 หอถังสูง  ขนาดจุ 45  ลูกบาศก์เมตร  แบบเลขท่ี  3111045 
เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการตอกเสาเข็ม (ถ้ามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็กประกอบแบบ  เทคอนกรีต  
ฐานราก  ตอม่อ   คานคอดินเสาถึงคานท่ีระดับ  7.50   เมตร   แล้วเสร็จ  (36% ของ
งวดงาน) 

ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน    …45…   วัน  (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง) 
 

  งวดที่  2  จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  24  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
2.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.1.1 ระบบกรองน้ าบาดาล  ขนาด  20  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บนถังน้ าใส ขนาด  100    
         ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง      แบบเลขที่ 1221020 
         เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน (49%ของงวดงาน) 
2.1.1 หอถังสูง  ขนาดจุ 45  ลูกบาศก์เมตร  แบบเลขที่  3111045 

          เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการเทคอนกรีตแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน  (36% ของงวดงาน) 
2.2  งานทีม่ีค่าตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา      

2.2.1 เครื่องสูบน้ าดิบ  ตามแบบเลขที่  911033 , รายการเฉพาะแห่ง 
                            ส่งเครื่องสูบน้ าหอยโข่งขนาด…5…..แรงม้า…1..เฟส ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ (7% ของงวดงาน)   รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 
/2.2.2 เครื่องสูบน้ า.......... 
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           2.2.2  เครื่องสูบน้ าดี  ตามแบบเลขที่  911006 , รายการเฉพาะแห่ง 
                              ส่งเครื่องสูบน้ าหอยโข่งขนาด…5…..แรงม้า…1….เฟส ให้คณะกรรมการตรวจสอบ    
                              ความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ (7% ของงวดงาน)   รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 
                    2.3.3  เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน  ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง   
                              ส่งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และให้   
                              ความเห็นชอบ (1% ของงวดงาน)    รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 
 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน     …80..     วัน  (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง) 
 

 งวดที่  3  จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  23  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
3.1 งานอาคาร    

           3.1.2 ประตูรั้ว  (เฉพาะประตู)      ตามแบบเลขที่  921001 
                              เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ   (2%ของงวดงาน 
           3.1.2 ประตูรั้ว  (เฉพาะประตู)      ตามแบบเลขที่  921001 

         เมือ่ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ   (2%ของงวดงาน) 
                    3.1.3  รางระบายน้ า      ตามแบบเลขที่  911001 ,911032 

                เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ   (2%ของงวดงาน) 
3.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.2.1 ระบบกรองน้ าบาดาล  ขนาด  20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบนถังน้ าใส  ขนาด  100    
         ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง      แบบเลขที่ 1221020 
         เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วทุกประการ   (22%ของงวดงาน) 
3.2.2 ถังน้ าใส ขนาดจุ  100  ลูกบาศก์เมตร      ตามแบบเลขท่ี  2111100 
        เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ  (22%ของงวดงาน)  

3.3 งานที่มีค่าตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา              
          3.3.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดิบ  ตามแบบเลขที่  911033 , รายการเฉพาะแห่ง  แล้วเสร็จทุก           
                            ประการ         (4% ของงวดงาน)   รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 
          3.3.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดี  ตามแบบเลขที่   911006 , รายการเฉพาะแห่ง  แล้วเสร็จทุก 
                            ประการ          (4% ของงวดงาน)   รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

 3.3.3 ประสานระบบไฟฟ้า  ตามแบบเลขที่  911032 , รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบ 
          ไฟฟ้าภายนอกจากสายของการไฟฟ้ามายังมิเตอร์ภายในโรงสูบน้ า แล้วเสร็จ      
           (11%ของงวดงาน) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

                    3.4.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน  ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจา่ย 
สารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60 % สารส้ม และปูนขาว ตามรายการ
รายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการ    ตรวจการจ้าง (1% ของงวดงาน) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 
           3.4.5  รั้ว        ตามแบบเลขที่  921001เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างรั้ว – ประตูรั้ว
ความยาว 85 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ   (4%ของงวดงาน) 
 
 
 

/3.4 งานสาธารณูปโภค......... 
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3.4 งานสาธารณูปโภค 
          เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการจัดหาและวางท่อส่งน้ าดิบแล้วเสร็จ ดังนี้ 
3.4.1  ท่อ พี.วี.ซี  (ชั้น  8.5)  ส าหรับใช้เป็นท่อส่งน้ าดิบเข้าระบบผลิตประปา ส่วนที่อยู่บน
ดินให้   
          เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี  (ชั้นกลาง)    (28 % ของงวดงาน ) 
          ขนาด         -              นิว้  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 
          ขนาด         -              นิ้ว  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน      …120..       วัน  (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง) 
งวดที่  4  จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  19  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้                                                                     

4.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   
       4.1.1หอถังสูง  ขนาดจุ 45  ลูกบาศก์เมตร  แบบเลขท่ี  3111045  แล้วเสร็จทุกประการ   

           (61 % ของงวดงาน ) 
4.2  งานสาธารณูปโภค 

   เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการจัดหาและวางท่อจ่ายน้ าประปาแล้วเสร็จ ดังนี้ 
    - ท่อ พี.ว.ีซี  แข็งส าหรับใช้เป็นท่อน้ าดื่ม  (39 % ของงวดงาน ) 
   ขนาด           -           นิ้ว  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 
   ขนาด           -           นิ้ว  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 
   ขนาด           -           นิ้ว  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 
   ขนาด          -            นิ้ว  ได้ความยาวไม่น้อยกว่า……-……เมตร 

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน      …160..      วัน  (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง) 
งวดที่  5  จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  20  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
          5.1 งานสาธารณูปโภค 

เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการจัดหาและวางท่อประปาแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 5.1.1    ระบบท่อส่งน้ าดิบ   ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง   แล้วเสร็จทุกประการ       
            (25%ของงวดงาน) 
5.1.2  ประสานท่อระหว่างระบบ  ตามแบบเลขที่ 911005  แล้วเสร็จทุกประการ   
             (14 % ของงวดงาน )  
5.1.3     ประสานท่อในโรงสูบน้ าดิบ  ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง   แล้วเสร็จทุก
ประการ     
          (4 % ของงวดงาน ) 
5.1.4      ประสานท่อในโรงสูบน้ าดี  ตามแบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง   แล้วเสร็จทุก
ประการ   
             (4 % ของงวดงาน ) 
5.1.5      ขุดประสานท่อจ่ายน้ าประปา  ตามแบบเลขท่ี รายการเฉพาะแห่ง  แล้วเสร็จทุก
ประการ     
          (45 % ของงวดงาน ) 
 

/5.2  งานที่มีค่าตายตัว............ 
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 5.2  งานที่มีค่าตายตัวไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับราคา 
            5.2.1 ประสานระบบไฟฟ้า   ตามแบบเลขที่  รายการเฉพาะแห่ง  แล้วแล้วเสร็จทุก          
                     ประการ  (3 % ของงวดงาน ) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

        5.2.2 ส่งมอบเครื่องมือประจ าการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  ให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  (2%ของงวดงาน) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

        5.2.3 ส่งมอบสารส้มให้กับการประปา  จ านวน  1   ตัน  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะ
แห่ง   (1%ของงวดงาน) รายการนี้ไม่น ามาคิดค่า K 

         5.2.4 ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ  As Built  Drawing  จ านวน  5  ชุด ให้แก่
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย  15  วัน 

         5.2.5 ท าการทดสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 5.2.6 ท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน     …210..     วัน  (นับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง) 

 

 และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง
ให้สะอาดเรียบร้อย  ผู้รับจา้งจะต้องส่งมอบงานครั้งละ1 งวดงาน ตามล าดับเท่านั้น จะส่งมอบงานครั้งละ
มากกว่า 1 งวดงานไม่ได้  
 ๙. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑.๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น  ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ 
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                 11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินโอนจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
         การจดัจ้างครั้งนี้   จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้   ต่อเมื่อได้รับอนญุาต
ใช้สถานที่ในการก่อสร้างและได้รับอนุมัติงบประมาณเงินโอนจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น 
ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการก่อสร้างโครงการ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) และไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้  
           ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  ราคากลาง   
2,941,0๐๐  บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
                ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

/(1)  แจ้งการส่งหรือ........ 
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(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
      ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 
๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะริบหลักประกันซองจ านวนรอยละ ๒.๕ 
ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
      ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
       ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สงวนสิทธิ์ทีจ่ะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรการปรับราคาค่า (สูตรค่า K) 
จะตอ้งคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงานของสถาบันทางราชการ และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
ของแต่ละสาขาช่าง   จ านวนอย่างน้อย ๑  คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
       ๑๓.๑  สาขาช่างก่อสร้าง หรือการโยธา  
       ๑๓.๒  .................................................... 
       ๑๓.๓  ................................................... 
 
 

/14.การปฏิบัติ.......... 
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 ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 
                                                                       (นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                                                                 วันที ่  16  เดือน  มาคม พ.ศ. 2559 



 หมายเหตุ   
 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕58 ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕58 และก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่  
๑ เมษายน ๒๕58 จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕58 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕58 จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕58 (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕58 จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕58 
 ** ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้ด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ าเป็น 
 *** ให้ระบุชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
 **** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ า
แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่า 
ราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


