
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ์  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,515  

ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า กว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา  0.10  เมตร   
ณ   บ้านแม่สูนหลวง  หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E01/2560 
----------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,515  
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า กว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร  หนา  0.10  เมตร  ณ บ้านแม่สูน
หลวง  หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบรูปรายการละเอียดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน  วงเงินงบประมาณ  2,306,200.00 บาท (สองล้านสามแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลาง 2,351,670.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา
ด าเนินการก่อสร้าง...150...วนั 

  ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

แม่สูน 
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดดูสาานที่ก่อสร้าง ในวันที่  15  สิงหาคม 2560   ตั้งแตเ่วลา 10.00 -11.30 น. 
ณ อาคารจักรพรรดิองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  บ้านแม่สูนหลวง  หมู่ที่ 1  ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ไม่ไปดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะถือ
ว่าเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะน ามาค้านให้พ้นความผิดและ/หรือขอขยายเวลาในการจ้างเหมามิได้ 

/ก าหนดยื่นซอง........... 
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ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา  ในวันที่  23  สิงหาคม  2560   ตั้งแตเ่วลา  
10.00 น. ถึงเวลา  11.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอฝาง  และก าหนดเสนอราคา ในวันที่  5  กันยายน  2560  เวลา 14.00 น. 
ถึงเวลา  14.30 น.  
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทา้วน) ไดท้ี่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน  ระหว่างวันที่  4  สิงหาคม  2560  าึงวันที่  15  สิงหาคม   2560    ตั้งแตเ่วลา 08.30 - 
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5334-6333, 0-5334-6900 
หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.maesoon.go.th  หรือ www.gprocurment.go.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  2560 
                                                                                                   

 
                                       (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  E 01/๒๕60 

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,515  ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ า กว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร  หนา  0.10 เมตร  

ณ บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ลงวันที่  4  สิงหาคม  2560 
---------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคาร
จักรพรรดิ  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  5,515  ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า กว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 
เมตร  หนา  0.10  เมตร  ณ บ้านแม่สูนหลวง  หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบ
รูปรายการละเอียดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  วงเงินงบประมาณ  2,306,200.00 บาท (สองล้าน
สามแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 2,351,670.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง...150...วัน 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
1.3  แบบใบแจ้งปริมาณและราคา 
1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสัญญาจ้าง 
1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 

     (1)  หลักประกันซอง 
     (2)  หลักประกันสัญญา 
  1.7  สูตรการปรับราคา 
  1.8  บทนิยาม 
     (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
     (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  1.10  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 

1.11  กฎเกณฑ์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.12  หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 
ฝ่าย) 
 
 

/2. คุณสมบัติ............ 
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๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

    ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 

    ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า……1,100,000.00…..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
ด้ วยวิ ธี ก ารท างอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบี ยน ใน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์               ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น                  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

     (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา        
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 
 

/(4)  ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม............... 
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   (4)  ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับ 
ผู้ประกอบการค้าประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1) 
       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) 
   (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งเปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
   (3)  หลักประกันซองตามข้อ 5 
   (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน (ให้น ามายื่นในวันประกวดราคา ณ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หลังเสร็จสิ้นการประกวดราคา) 
   (6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(2) 

๔.  การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้  โดยไม่มี 
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม              และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ          
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.........180......วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน....150.....วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน 

4.4  ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ      
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร       
ประกวดราคา 

4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้หน้า
ซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E  01/
๒๕60”   ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่  23  สิงหาคม  2560    
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ (ท้องถิ่นอ าเภอฝาง) อ าเภอฝาง  จังหวัดชียงใหม่  

 
/เมื่อพ้นก าหนด............. 
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เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติม โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาของแต่ละราย ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ 1.8(1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษ        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งจากคระกรรมการด าเนินการประกวดราคา 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา
พบปะ หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป
จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประกวด
ราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

     4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัต ิ
ดังนี้ 

 (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับ
เลขประจ าตัว ประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (PassWord)   เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3)  ราคาเริ่มต้นการประกวดราคาครั้งนี้จะเริ่มต้นที่  2,306,200 บาท  

/(1)  ผู้เสนอราคาจะต้อง........... 
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   (4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประกวดราคา 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการ
ประกวดราคาฯและการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 
   (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  ระยะเวลาในการประกวดราคา 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการ
ประกวดราคา 5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
   (10)  กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประกวด
ราคา 
   (11)  ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง  

๕.  หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

จ านวน 115,310.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยสิบบาทา้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  5.1  เงินสด 
  5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่น
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
1.6(1) 
  5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  

  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว         

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

/5.6  หลักเกณฑ์ในการ.......... 
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5.6  หลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองของผู้ค้า 
                     ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ 
5 ของราคาท่ีจัดหา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา  คือ 
                      (1)  ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
                             (2)  ผู้ค้าท่ีเสนอราคาผิด  เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาด
กลางก าหนด  เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประกวดราคาผ่าน
โทรสาร 
                              (3)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
                              (4)  ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN  เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประกวดราคา เว้นแต่จะเป็นเหตุ
สุดวิสัย และได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประกวด
ราคา 
                             (5)  ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประกวด
ราคา 
                              (6)  ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประกวดราคาครั้งสุดท้าย                    

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สูนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
  6.3  องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผันในกรณีต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน     
การรับเอกสารประกวดราคาของกรม 

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง 
ลายมอืชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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6.5  องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รับพิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุเชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาหรือหน่วยการบาริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงาน
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญาจ้าง  
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)   จะต้องท าสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ 1.5  กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  เงินสด 
 (2) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารสวนต าบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 

1.6(2) 
 (4)  หนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุใน 1.6(2) 

 (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
/8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน............ 
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๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  5  งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  15   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน :  
วางผัง และปักหมุดขอบเขตการก่อสร้างทั้งโครงการ เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตด าเนินการ, ขุดดิน ปรับ
พ้ืนที่ วางหมุดระดับลานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ 
ยกเว้นติดตั้งฝารางระบายน้ า และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
แล้วเสร็จ  (ภายในระยะเวลา   30  วนั)   

งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ๒๐   ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน : 
  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 
(ภายในระยะเวลา   30  วัน) 

งวดที่ ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   3๐   ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน : 
  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 
(ภายในระยะเวลา   30  วัน) 

 งวดที่ 4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   2๐   ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน : 
  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร แล้วเสร็จ 
(ภายในระยะเวลา   30  วัน) 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   15   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน: 
  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนพื้นที่ 515 ตารางเมตร และติดตั้งฝารางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการละเอียด พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้
เรียบร้อย ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างทุกประการ (ภายในระยะเวลา   30  วัน) 

๙.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ

ท าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุใน 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น     

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจ่ายจาก

เงินสะสม 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงิน

สะสมและเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น.....2,351,670....บาท(สองล้านสามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทา้วน) และราคา
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น....2,306,200.00....บาท (สองล้านสามแสนหกพันสองร้อยบาทา้วน) 
 
 

/11.2  เมื่อองค์การ.......... 
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11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

 (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ  มายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1)หรือ(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี 

11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ใน ข้อ 4.7 (4)(5) (6)และ(7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ 2.5 
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

11.5  องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 

๑๒.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตามละเอียดแนบท้ายเอกสาร 
  สูตรการปรับราคา(สูตรค่าK)จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.7 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้
มีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช. ,ปวท., ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ 

/1. ช่างก่อสร้าง............. 
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   1.  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 

๑๔.  ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและ
ระเบียบท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 

              วันที่   4  สิงหาคม  2560 
 
 




















