
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลปอนํ้าร้อน 

~อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเทียว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฬลท์ 

ติกคอนกรีตสายบ่อนํ้าร้อน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา 

๐,๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพี้นท~ม่น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารสวนตำบล 

ปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ~าร้อน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้า~ ฒนาแหล่งท่อง 

เที่ยว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ติกคอนกรีตสายปอนิ้าร้อน ๑ หมู่ที่ ๗ ติาบลบ่อ~~า 

ร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไ~~ล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมี~~ม่ 

น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค~งนี้เป็นเงิน~งสิ้น ๖,๔๗ ๖,๔๗๐,๗๘๐.๔๖ 

บาท(หกล้าน~แสนเจ็ดหมีนเ์ดร้อยแปดสิบบาทสีสิบหกสตางค์) 

~ยีนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้~คราว 

เนี่องจากเป็นผู้~ไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ~,องกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลชีงถูกระบุชีอไวไนบัญชีรายชีอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชีอให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรั'ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาซีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยeชน์ร่วม~กับผู้ยื่น๐~อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นฝัเด้รับเอกสิท~ใ1รือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกส่ทิ์และความคุ้มกันเช่นว่~น 

๑๐. เป็นผู้ประกอบการี่~ทะเปัยนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมปัญชีกลาง 

๑๑.ผู้~นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานฟิประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

น้อยกว่า ๓,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนี่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัณูณูาโดยตรงกับ 



หน่วยงานฃองรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนเชื่อถือ 

๑๒. ~ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบ~ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ฃ้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิด~ชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เฃ้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เฃ้าร่วมค้าหลัก ก จิกๅรร่วมค้านั้นต้องใช้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ๅร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้ๅร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าหลักจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญซีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าี่ไมใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 

การที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก~ได้ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบ~ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวไนเอกสารเชิญชวน 

๑๓. ผ้ ยูืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Eiectronic 

Govemment Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๑๔. กรณ~รงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

๑๔.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตท่~ม~เช่ของผ้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๑๔.๖) 

จ,ฺ 

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน {แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอหรือฝัเห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ~งี้เบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (เ (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

๑๔.๓ กรณิ~ม่มึเบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให~ 

หนัง~อรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสศ่ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหปวยงานในสังกัดกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมแทน ของผู้ยีนข้อเสนอ หรือ ผไูห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้นี้ หนังสอรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 

ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

๑๔.๔ ต้องมีแผนทีแสดง งโรงงาน~Jสมแอสศ่ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง 

กึง่กลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่ง~เม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นขอบของหัวหน้าหน่วยงานของ 

ร ฐั ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสศ่ลตํ่คอนกรีต) 

๑๔.๕ กรณนีใช้เรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) 

ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ 

๑๔.๖หนังสือเรีองแ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต 

(ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการไห้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตทีแนบ) 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ็กทรอนิกส์ในวันที่ 

 ระหว่างเวลา   น. ถืง   น. 

ผ้สูนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเ~กทรอนิกส์ ในร ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และซำระเ~นผ่านทางธ~ งแ่วันที่ ถึงวันที่ 

 โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 



ผ้สูนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bornamron.go.th หรือ www,gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๙๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้
สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา~ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน ผ่านทางอีเมล์ admin@bomamron.go.th หรือช่องทางตามที่กรม~ณูชีกลาง 

กำหนดภายในวันที่  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจ ะชี้แจงรายละ เอียดดังกล่าวผ่านทาง 

เ~บไซ~ ~. ~.bornamron.go.th และ ~.gprocurement.go.th ใน~น~ 

ประก~ศ ณ ว นัที กุมภาพันธ์ v~.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายเอนก ปรีชา) 

จ, 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอนำร้อน 

หมายเหตุ ผ้ปูระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
,~ 

เลขท  

การจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเทียว อุท~,านปอนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ติกคอนกรีต 

สายปอนํ้าร้อน ๑ หมู่ที ๗ ตำบลปอนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมี~~ทีไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารสวนตำบลบ่อนํ้าร้อน 

อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ~าร้อน 

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน ซี ง่ต่อไปนี้เรียกว่า ''องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน'' มีความ 

ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ~~นาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอ 

สฬลท์ติกคอนกรีตสายปอํัาร้อน ๑ หมู่ที ๗ ตำบลบ่อนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมี~~ทีไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล 

ปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ณ สายบ่อนํ้าร้อน ๑ ~~มู่ที่ ๗ ตำบลบ่อนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด ว้ยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกำหใ~ดไว่ไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ ส ญัญาจ้างก่อสร้าง 

9, ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน่ 

(๑) หลักประกัน่การเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สตรการปรับราคา 

V 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผ้ทูี ม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การฃัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบํดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๙ มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒มาตรฐานงานแอสํลต์คอนกรีต(Asphaltconcrete) 

๑.๑๐ แบบหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์ 

คอนกรีต 

๑.๘ แผนการใช้ใขัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 ฯลฯ 



๒· คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานฃองรัฐไว้ 

ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวไนบัณูซีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของร้ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ.~กลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จ ดัการกรรมการผู้จัดการ ผ้บูริหาร มี ้อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามี่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ 

บริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเ็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นฝัเด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวันแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความ่มกันเช่นว่~น 

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่นัอยกว่าชั้น ๖ 

ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบ~ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรม~ญซีกลาง 

๒.๑๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนใ~กใขัน่ห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา 

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนเชีอถือ 

๒.๑๒ ผ้ยูีนข้อเสนอทียีนข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณีทีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 

หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 

ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีทีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้า 

หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการ นทะเบี~Jนไว้กับ่กรมปัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าทีไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 

้ประกอบการทีขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อส~างไว้กับกรม~ญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

สำหรับข้อตกลงฯ ท ไีม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมคัา 

ทกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงีอนไขที่f~าหนดไว่~เนเอกสารเชิณูชวน 

๒.๑๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procuremen~ : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๒.๑๔ กรณนีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต ~ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 



๒.๑๔.๑ ผ้ยูืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอม 

ให~ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีตที่เมใช่ของ,~ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตาม 

ข้อ ๒.๑๔.๖) 

๒.๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผูไห้ความยินยอมใ้ผลิตภัณฑ์ ใ~งน~บอนุณูาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่ง~ใช้ หรือเพิกถอน 

๒.๑๔.๓ กรณีไม่มฯฺบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมใหไช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฬลต์คอนกรีตสำหรับห~นวยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานใน 

ส งักัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ ~~รือ ฝ เัห้ความ~นยอมใช้ผลิตัณฑ์ ทั้ทั้งนี้ ห~งือรับรองดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

๒.๑๔.๔ต้องีแผนิิ่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก 

โรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ ก โิลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕~๒ มาตรฐานงานแอสฬลต์คอนกรีต) 

๒.๑๔.๕ กรณี1ชโรงงานผลมแอสฬลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt 

Concrete Plant) ดำเนินการตามข้อ ๒.๑๔.๑ และข้อ ๒.๑๔.๒ 

๒.๑๔.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหไช่ผลิตภัณ่ฑ์ของโรงงานผสม 

แอสศ่ลต์คอนกรีต (ตามรายละเอียดหนัง.~อเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม 

แอสศ่ลต์คอนกรีตที่แนบ) 

๓. หลักฐานการยี่นข้อเสนอ 

ผ้ยูืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยีนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัณูหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยีนสำเนาหนังสอรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บ ญัซีรายชีอหุ้นส่วนผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บ ญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผ้มู อี าินาจควบคุม (ถ้ามี) และ~ญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหเบู่ (ถ้ามี) iขร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่~ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

สำเนาบัตรประจำัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงทีแสดงถีงการเข้าเป็น~นส่วน (ถ้ (ถ้ามี) สำเนา~ตรประจำ~ว 

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนา~~นังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม~งรับรองสำเนา 

ถู
กต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยีนข้อเสนอเป็นผู้ยีนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยีนสำเนา 

ส ญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว่~เน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเ97~มเติมอื่นๆ 

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียใ~พาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

(๕) บ ณัูชี เอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 



จ้างภาครัฐด้วยอิเ~กทรอนิกส์ ตา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผยืุ่้นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอf,สารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน°~อ ๑ ๑.๗ (๑) 

ให~iโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วน งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ สวนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบห~งสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจใ~งนี้หาก 

ผ้รู บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างil,ร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 'ไม่น้อยกว่า~น 

๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบ~~ทั่วไปและคุณสมบัติเฉ~vาะ ไ ไว้กับกรม~ญชีกลาง 

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๕.๑) หนังสือแสดงการใช้~รงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต ตามข้อ ๒.๑๔ 

(๕.๒) บ ญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่จะต้องแสดง 

รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกำไรไว้ด้วย (ถ้ามี) 

(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(sMEs) 

(ถ้ามี) 

(๗) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด~อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนใJในรปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้iฐ เมีอผู้ยีนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซี้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ยีนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 

๔.~ ผ้ยืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัธด้วย 
~J ๘S 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวไนเอกสารประกวดราคาอิเ์กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไฃใดๆ ทั ง้สิ้น และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ให้ผู้ยีนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยีนใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Documcnt Format) 

=~นการเสนอราคา~เห้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทัง้นี้ รๅคๅรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ า้ัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำค ญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเฬม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย~งปวงไว้แล้ว 



ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผ้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

,., 
๔.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับ 

ถ ดัจากวันลงนามในสัณูญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ให้เริ่มทิางาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผ้ยูืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างส้ญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิ เล็กทรอนิกสในวันที่  ระหว่างเวลา   น. ถึง   น. และเวลาในการเสนอ 

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องจัด่ทำเอกสารสำหรับใชไนการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fiie ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจีงส่งข้อมูล (upioad) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่อง~~การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ฝานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ~กทรอนิกส์ 

๔-๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบ~ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นฃ้อเสนอทื่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน~~นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชีอ 

ผ้ยูีนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยีนข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน จะพิจารณาลงโทษผู้ยีน 

ฃ้อเสนอดังกล่าวเป์นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การ่ริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน จะพิจารณาเ~~นว่าผู้ยีนข้อเสนอรายนั้น 

มิใช่เป็นผู~เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดไห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาฃององค์การบริหารส่วน 

,, 
0 , ., ~ 

ตาบลบอนารอน 

๔.๘ 

จ า่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

0 

กาหนด 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ด งันี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวไนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลค่าเพิ่ม และภาษีอีนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

ข , 

(๓) ผ้ยูีนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพีอเข้าสู่กระบวนการเสนอราค.า ตามวัน เวลา ที

(๔) ผ้ ยูีนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

(๕) ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว~นเว็บไชต์ www.gprocurement.go.th 

๔.๙ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใชั~สดุที่ผลิตภายในประเทศ 



และแผนการใช้เหล็กีผลิตภายในประเทศ โดยยืนให้หน่วยงานของรั~ภายใน ๖๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 

~~ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

9.) 

จ้างภาครั~ด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใ กประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จำนวน๓๑ .๖๕๐.๐๐บาท(สามแสน 

..,, 
o 

หนี่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเช็นสั่งจ่าย ซึง่เป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวัน่ที่ท่~เซ็คหรือดราฟท์ 

นัน้ชำระต่อเจ้าหน้าทื่เนวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวัน่นั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ 

๕:.๒ หนังสือคํ้าประันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ 

นโยบายกำหนด 

๕.๓ พ นัธบัตรรัฐบาลไทย 

๕.๔ หนังสือคํ้าประกั~~ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์~~ด้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเฬอการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให~ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธ~ตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉ~บเอกสาร 

ด งักล่าวมาให้อง~การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง 

เวลา   น. ถึง   น. 

กรณืที่ผู้ยื่นข้อเสนอทื่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ '',~จการร่วมค้า'' ประสงค์จะใช้หนัง~อคิ้าประกันิ่ 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผฺ้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด 

ให้เป็นผ้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรั~เป็นผ้ยื่นข้อเสนอ 
t1 d3 ~ 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือผู้คํ้าประกัน่ภายใน๑๕วันนับถัดจากวันทีองค์การบริหารส่วนตํ~ าร้อนได้i~จารณาเห็นชอบรายงานผลคัด 

เลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยีนข้อเสนอรายทีคัดเลือกไว้ซี่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวม 

ส งูสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมีอได้ทำสัญญาหรือขัอตกลง หรือ~ยีนข้อเสนอแด้่~นจากข้อผูก~นแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณ~ด ๆ จะคืนให~ดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน 

ตำบลปอนํ้าร้อนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณ่~ ราคา 

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

กรณ~ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยีนข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล 

,., 

ปอนำร้อน จะพิจารณาจาก ราคารวม 

๖.๓ หากผู้ยีนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยีนหลักฐานการยีนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยีนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา~~ล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของv~ดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไฃที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนกำหนดไวไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน 



ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่าง่น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ 

เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจใจจารณาฝอนปรนการตัดสิทธิ~ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนสงวนสิท~ไม่พิจารณาข้อเสนอ~องผู้ยื่น~อเสนอโดย 

ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อ~ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัณูีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิ เล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัณูซีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไข~าหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิ เล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เ~ดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน มี สิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อ 

เท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อ 

เท็จจริงดัง่กล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนทรงไว้ซี่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง 

ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฦพาะรายการหนึ่ง 

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นื้ 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนเป็นเ~ดขาด 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจะพิจารณา 

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยี่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดิ่ 

เลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ 

ใช้ซีอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีทีผู้ยีนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเ็กทรอนิกสใด้คณะกรรมการ~~จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 

การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน จะให้ผู้ยื่นฃ้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอๆ~กสไห้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็น บฬงได้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ่อนํ้าร้อน ม สี ทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราย~น ทั้ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน 

. , 

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบิvnรส่วนตำบลปอนำร้อนอาจประกาศยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเข้าลักษณะผู้ยีนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือท~ด้ 

ร บัการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน่ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยีนข้อเสนอรายอีน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยีนข้อเสนอรายอีน หรือเจ้าหน้าท~นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอีนใดในการเสนอ 

ราคา 

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอขี่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ 

เสนอรายอื่นที่ไม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานฃองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ sMEs ด งักล่าว โดยจัดเรียง 



ลำด บัผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs ซึ ง่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอีนไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ที จ่ะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

~ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูฃ้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซี่งมิใช่ผู้ประกอบการ sMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัณูชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัด~งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่~ได้ถือ 

ส ญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชื้อหรือจัด 

จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัณูชาติไทยหรือ0ติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดัง่กล่าว 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็น้ประกอบการ~เป็นบุคคลธรรมดาที่ือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๗. การทำสัณูญาจ้างก่อสร้าง 

ผ้ชูนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัณูญา ด งัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ภายใน ๗ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ 

จะต้องวางหลักประกันสัณูญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์ 

การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนยึดถือไวไนขณะทำสัณูณูาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ด งัต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 

๗.๒ เฯ่~คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ชึง่เป็นเ~คหรือดราฟท์ลงวัน่ที่ท่~เช้เ~คหรือดราฟท์ 

นัน้ ชำระต่อเจ้ๅหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำกๅร 

๗.๓ หนังลือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเ'~กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม~ญชีกลางกิาหนด 

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม 

รายซีอบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหไช้ตามตัวอย่างหนังสอคํ้าประกันของ 

ธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๕ พ นัธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อ เิล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ น้จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนจะจ่ายค่าจ้างชึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเ~ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 

และค่า~จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ด งันี้ 

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมีอผู้รับจ้างได้ปฏิ~ติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

เรียบร้อยตามสัญญา รวม~งทำสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๙. อ ตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ ใ~รือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ด งันี้ 

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ 



,, 

วงเ~นของงานจ้างช่วงนัน 

๙.๒ 
กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบ~ผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ 

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประันความชำรุดบกพร่อง 

ผ้ชูนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามเ~ งระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
จะต้อง~บประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่ ไม่น้อย 

กว่า ๒ปี น บัถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก~หไช้ 

การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

๑๑.๑ 
~นค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉใ~,าะกิจประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้รับ 

อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจัาง 

และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดัง่กล่าว 

เข้ามาจากต่างประเทศ และขอ~ นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน 

ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผัูรับจ้างจะต้องปฏิ~ติตามกฎหมายว่า 

ด ว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ด งันี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

ว นั น บัตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จ ดัการให้ลิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออีนทีมิใช่เรือ 

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออีน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออีน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิ~ติตาม (๑) หรือ (๒) ผ้รู บัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญณูาหรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวไนข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจะริบห~กประกัน 

การยีนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การยีนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 

ความเสียหายอีน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ 

การบริหาร,ขัสดุภาครัฐ 

~๑.๔ ~ งค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนสงวนสิท~ทีจะแ่เขเพิ่มเติมเงีอนไข ห) ื หรือข้อกำหนด 

ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๑.๕ ~เนกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฦัยขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

และผุ้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 



๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน~ด้ 

โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนไ~ได้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนติาบลบ่อนิ้าร้อนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใ~นการจัดจ้าง 

หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงรุขอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มี การกระทิาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือท่~ด้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผ้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่~ นอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

ข 

ก บัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา ใ~รือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ่อนํะาร้อน หรือกระทบต่อประโยซน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร~ดุภาครัฐ 

๑๒. การ บราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใ~นกรณีที่ ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่~ช้กับสัณูญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามห~งสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวัน่ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไ~นวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไวไน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้ขยายออกไป โดยจะใช้ลูตรของทางราชการ<~ด้ 

ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานีฝมือช่าง 

เมื่อองค์'การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผ้ ยูีนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิ~ติงานก่อสร้างดัง่กล่าว ผ้เูสนอราคาจะ 

ต้องมีและใซ้ผู้มีวุฒิบัตรระับ ปวช. ปวส. และปวท, หรือเทียบเท่าจากสถาปันการ~~กษาที ก ก.พ. ร บัรองให้เข้ารับ่ 

ราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ฃองแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขา 

ช า่ง ด งัต่อไปนี้ 

๑ G,า , ๑ ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง หรือข่างโยธาหรือช่างสำรวจ หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้ยื่น่อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบ~ 

ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว~ดยเคร่งครัด 

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนิ้าร้อน สามารถนำผลการปฏิ~ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาฃองผู้ยีน 

ข้อเสนอท็~ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเ~~อนำมาประเมินผลการปฏิบ~งานฃองผู้ประกอบการ 

ทัง้นี้ หากผู้ยี่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่ๅนเกณฑ์ทีกำหนดจะถูกระงับการยีนข้อเสนอหรือ 

*~ 1 

ทำส ญัญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนำร้อน ไว้ชัวคราว 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

กุมภาv~ธ์ ๒๕๖๕ 


