
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลปอนํ้าร้อน 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานปอนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ 

ติกคอนกรีตสายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที ๗ ตำบลปอนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีใ~นท~ม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารสวนติาบล 

ปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อส~าง~ฒนาแหล่งท่อง 

เที่ยว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฬลท์ติกคอนกรีตสายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลปอ~า 

ร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมี~~~ม่ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๓,๘๔๖.๖๙ 

บาท (สีล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสีสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) 

ผ้ยู นีข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อ~เปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้~คราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเียบี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคล~งถูกระบุชีอไว้ในบัณูชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้~งงานของหน่วยงาน 

ของรั~นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัณชีกลาง ซี ง่รวมถึงนิติบคคลที่~ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผ้จัดการ กร กรรมการผ้ 
.=~ ๐, จ <, q บ ~, 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจ~เนการดำเนินงานํเนกิจกๅรของนิติบุคคล~นด้วย 

๖. มีคณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

'1 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลfงู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเ~กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. 'เม่เป็นผไูด้รับเอกิท~หรือความคุ้มกัน ชี่ชี่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยีนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และควๅมคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

น้อยกว่า ๒,๓๖๖,๙๒๓.๓๕ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหก~นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) และเ์น 

ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนเชื่อถือ 

๑๑. ผ้ยูืน่ข้อเสนอี่ฮนข้อเสนอในร์ูปแบบของ ''กิจการ~~วมค้า'' ต้องมีคุณสมบ~ ดัดงันี้ 



กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนด~เห้ผู้เข้าร่วมค้าราย~เดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนviน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ~งู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น~เ6ข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใซ้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน6~องกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อน่ไขทีกำหนดไวไนเอกสารเชิญชวน 

๑๒. ผ้ยีนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัด~อจัดจ้างภาครัธด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E (Electronic 
~1 

~ 

Govemment Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๑๓. กร~นืเรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคุณสม~ติ ด งั่ 

๑๓.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต หรือ ต้องมี~อกสารยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีตทึ่เม~ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบi~อ~มที่กำใ~นด ต ตามข้อ ๑๓.๖) 

๑๓.๒ ต้องมีสิาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข 

ขงผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู~ห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณ~ 

โรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถู กสั่งพักใช้ หรือเฟิกถอน 

๑๓.๓ กรณึเม่มฯฺบอนุณูาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให~ 

หนังสอรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฬลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงา~เนสังกัดกรมโรงงาน 

อตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผไูห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ~งนี้ หนั หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 

ถูกยกเลิก หรือเ97iกถอน 

๑๓.๔ ต้องมีแผนที่แสด์ งโรงงาน~~สมแอสฬลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถีง 

กึง่กลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทาง6ขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นซอบของหัวหน้าหน่วยงานของ 

ร ฐั ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสศ่ลต์คอนกรีต) 

๑๓.๕ กร,ริ่นึเช้โรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) 

ดำเนินการตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ 

๑๓.๖ หนังสีอเรีองแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใใ~เช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต 

(ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใ้เช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีตที่แนบ) 

ผ้ยูืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไนวันที่ 

  ระหว่างเวลา   น. ถึง   น. 

ผ้สูนใจสามารถขอชื้อเอกสารประกวดราคา้~ยอิเล็กทรอน์กส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ฝานทาง 

ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัธด้วยอิเ~กทรอนิกส์และชำระเงินฝานทางธนาคาร ตั ง้แต่วันที่ ถึงวันที่ 

=:,   โดยดาวนโหลดเอกสารฝานทางระบบจัด~จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน 

เป็นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผ้สูนใจสามารถดูรายละเอียดได้~เว็บไซต์ w wvvw.bornamron.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๙๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

ผ้สูนใจต้องการทราบรายละเอียดเใจมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา~ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ผ่านทางอีเมล์ admin@bornamron.go.th หรือ~ช่องทางตามที่กรม~ญชีกลาง 



กำหนดภา ยในวันที่ โด ยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนจ ะชีแจงรายละ เอียดดังกล่าวผ่านทาง 

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

ประกาศ ณ ว นัที กุมภาพันธ์ v,.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายเอนก ปรีชา) 

2, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนำร้อน 

หมายเหตุ ผ้ปูระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วัน~ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (~bidding) 

เลขที่  

การจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ติกคอนกรีต 

สายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีใ~นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารสวน~~าบลปอ้าร้อน 

อำ เภอกันตัง จ งัหวัดตรัง 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน 

ลงวั'นที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

อง~การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ~าร้อน ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า ~'อง์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน'' มีความ 

ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พ ฒันาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานปอ~าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอ 

สฬลท์ติกคอนกรีตสายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลปอนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่~ม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล 

ปอ~ๅร้อน อํอำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ณ สายปอ~Iาร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลป~ าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด ว้ยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบรปและรายการละเียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓ ส ญัญาจ้างก่อสร้าง 

,, 

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน 

(๑) หลักประ~~'นสัณูญา 

๑.๕ สตรการปรับราคา 

q, ๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผ้ทูี่ี ผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การฃัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๙ มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒มาตรฐานแอสศ่ลต์คอนกรีต(Asphaltc๐ncrete) 

๑-๑๐ แบบหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์ 

คอนกรีต 

๑-๑๐ 

๑.๘ แผนการใช้~ดุทีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กทีผลิตภายในประเทศ 

 ฯลฯ 

๒. คณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 



๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไ:ฝอย่ระหว่างเลิกกิจการ 

·u 

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

~คราว เนื่องจากเป็นผู้~~ม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแใ,ขร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ณูชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุชื่อไวไนบัณูชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิังงาน 

ของหปวยงานของรัฮในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัณชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคคลที่ผ้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผ้ 
i*S ·/ 9 ~ 9 ~u 

จ ดัการ กรรมการ~จัดการ ผู้ผู้บริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องใ~ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัด่ซื้อจัดจ้างและ 
9 

การบริหารiขัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอใ~ฦ้แก่ องค์การ 

บริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผู~ด้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผ้ยืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

°U 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๖,๙๒๓.๓๕ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกฬนเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญณูาโดยตรงับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน 

เชื่อถือ 

๒.๑๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความร~บผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัณูญาของผู้เข้ๅร่วมค้า 

หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 

ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้า 

ทุก<วั,ยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวไนเอกสารเชิญชวน 

๒.๑๒ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องลงทะเปัยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

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

๒.๑๓ กรณึเรงงานผส~Jแอสศ่ลตํ่คอนกรีต ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคุณสม~ติ ด งันี้ 

๒.๑๓.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมฺ่รงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต หรือ ต้องีเอกสารยินยอม 

ให~ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตท่~มใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตาม 

ข้อ ๒.๑๓-๖) 

๒.๑๓.๒ ต้องมีสำเนา~เบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมฃองผู้ยื่นข้อเสนอหรือฝัเห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้น~บอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถู กสั่งพัก'เช้ หรือเพิกถอน 

๒.๑๓.๓ กรณีไม่มืเบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 



อุตสา°~~กรรมใหไ~ัิใ~นัง~อรับรองการตั้งหน่วยงานผลตแอสฟิลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานใน 

ส งักัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ื่นข้อเสนอ หรือ ผิูไห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้นี้ ห งสือรับรองดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเ~กถอน 

\ 1 ~/ 

๒.๑๓.๔ ต้องมีแผนทีแสดงทีตังโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก 

โรงงานผสมถึงกึ่งกลางฃองโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฬลต์คอนกรีต) 

๒.๑๓.๕ กรณึเช~รงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที (Mobile Asphalt 

Concrete Plant) ดำเนินการตามข้อ ๒.๑๓.~ และข้อ ๒.๑๓.๒ 

๒.๑๓.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม 

แอสศ่ลต์คอนกรีต (ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืน~นการให้ความยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม 

แอสฬลต์คอนกรีตที่แนบ) 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผ้ยูืน่ข้อเลนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยิเล็กทรอ~กส์ โด โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ~อ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปๆ~' 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

., ~, , ,่, ่ ~, ~v , o ๐_, ๑ ~~A o ~, .,, ~, 

(ก) หางหุนสวนสามญหรอหาง~นสวนจากด เ เหยนสาเนาหนงสอรบรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญoิ่รายี่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผ้มูีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัดv,รือบริษัทมหาซนจำกัดให้ยื่นสิาเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สน'~ บับญัขีรายื่อกรรมการผู้จัดการ ผ้มูี อิานาจควบคุม (ถ้ามี) และปัญ~~ผู้ถือหุ้นราย 

ใหณู่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา~ตรประจำตัว 

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิ~เด้ถือสัญชาติ'เทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถู
กต้อง 

(๓) ในกรณี~ฮน้อเสนอเป็นผู้ีนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยืนสำเนา 

ส ญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวไน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเฬมเติมอื่นๆ 

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้าฝั) 

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ได้ยื่นv~ร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ะ นี  ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ญีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในฃ้อ ๑.๗ (๑) 

ให~ดยผ้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัณชีเอกสารส่วนที่ ๑ ด งักล่าว~เนรปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
~1 ่ ' 'U 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยี่นข้อเสนอมอบอิานาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั ง้นี้หาก 



ผ้รู บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถกต้อง 

V 

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๓.๑) หนังสือแสดงการ์เช้โรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต ตามข้อ ๒.๑๓ 

(๓.๒) บ ญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซีง่จะต้องแสดง 

รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกำไรไว้ด้วย (ถ้ามี) 

(๔) สำเนาใบขี้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(sMEs) 

(ถ้ามี) 

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดทีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง~ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบปัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผ้ปู็นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดิ่เวไนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิ้น และจะต้องกรอก 

ฃ้อความให้ถกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลัก่lนแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผ้ยื่นฃ้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

~ ๘, จ ,ฺ 

เสนอราคาในรปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาไนํเบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัณูชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน่ทั้งตัวเลขและัวหนัง~อ ถ้ถ้าตัวเลขและตัวห~งสอไม่ตรงกัน่ให้ถือตัวหนัง~อเป็น 

สำค ญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น~งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตัง้แต่วัน่เสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ ว นั น บั 

ถ ดัจากวันลงนามในสัณูญาจ้างหรือจากวันี่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ให้เริ่มทำงาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผ้ยูืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัณูญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้~ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผ้ยูืน่°ข้อเสไเอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิก~~เนวันที่   ร ระหว่างเวลา   น. ถึง   น. และเวลา~เนการเสนอ 

ราคาไห้ถือตามเวลาฃองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อฬนกำหนดเวลา~นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอและ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 



๔.๖ ผ้ยูืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช~นการเสนอราคาในรปแบบไฟล์เอกสาร 

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fiie ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (upioad) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคา~เห้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดัวยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นฃ้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชนํ่ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมกา่ดจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริcw,รส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น 

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนิ้าร้อน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

มิใช่เป็น~ริเ~มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดไห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลปอนํ้าร้อน 

๔.๘ ผ้ ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ด งันี้ 

(๑) ปฏิบั'ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเ~ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใsช้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเฟิอเฃ้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กิาหนด 

(๔) ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

(๕) ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องศีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกล~]งที่แสดงไวไนเ์บไชต์ ~.gprocurement.go.th 

๔.๙ ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้~สดุที่ผลิตภายในประเทศ 

และแผนการใช้เห~กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัณูญา 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ่อนํะาร้อนจะพิจารณาตัด่สินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

กรณ~หลักเกณฑ์ราคาในการจ~จารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ปอนํ้าร้อน จะพิจารณาจาก ราคารวม 

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ๒หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามฃ้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับlจจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขํ้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไฃที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ~าร้อนกำหนดไวไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน 



ส่วนที่มิใช่สาระสำ~ญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายื่น หรือ 

เป็นการ~ดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ~า อาจพิจารณาฝอนปรนการตัด่~ท~ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนสงวนสิท~ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยืํนข้อเสนอโดย 

ไม่มีการฝอนผัน ไนกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชึ่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในป๋'ณูชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจ้ดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํะาร้อน 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเ~กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัณู หรือมืผลทำใหัเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

๕.๕ ในการตัดินการประกวดราคาอิเ็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อ 

เท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา ~~รือไม่ทำสัญญา หากข้อ 

เท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนทรงไ~งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง 

ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก~ด้ และอาจl~จารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ 

เพื่อประโย.ชน์ฃองทางราชการเป็นสิาคัญ และ~เห้ถือว่าการตัดสินฃององค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนเป็นเด็ดขาด 

ผ้ยูืน่ฃ้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย°เดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจะพิจารณา 

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 

เลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เ่น การเสนอเอกสาร~น่เป็นเท็จ ห หรือ 

ใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่~ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่า'ไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 

การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไห้เส~จสมบูรณ์ หากคิาชี้แจงไม่เป็นที่รับฬงได้ องค์การบริหารส่วน 

ตำบลปอนํ้าร้อน ม สี ทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ~ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทัง้นี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริ~~ารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน อาจประกาศยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ 

ร บัการคัด่เลือกมีผลประโยชน์ร่วมํน หรือมีส่วนได้เสียกับ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขํน่อย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ฯู่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ 

ราคา 

๕.๘ หากผู้ยืนoข้อเสนอซีงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตำสุดของผู้ยืนข้อ 

เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ sMEs ด งักล่าว โดยจัดเรียง 

ลำด บั่ ผ้ยูืน่ฃ้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ sMEs ชีง่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

~~๐ ที จ่ะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 



ผ้ยูืนข้อเลนอทีเป็นกิจการร่วมค้าทีจะได้~ท"~ตามวรรคใ่นึ่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ sMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง~นตามกฏหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดsของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป์นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 

ส ญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ~เห้หน่วยงานของ~~จัดซื้อหรือจัด 

จ้างจากผู้ยื่นฃ้อเสนอซี่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขี้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนี่ง ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชา่เทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ผ้ขูนะการประกวดราคาอิเสกทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ด งัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทิาข้อตกลงเป็นหนังสือกั'บองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อ~เ ภายใน ๗ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ 

จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเ่กทรอนิกส์ให้องค์ 

การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนยึดสอไว้ในขณะทำสัญณูาโดยใช้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใด ด งัต่อไปนี้ 

๖.๑ ~นสด 

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซีง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่~เช็คหรือดราฟท์ 

นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าท่ฯฺ่นวัน่ทำสัญญา หรือก่อน นนั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ 

๖.๓ หนังสือคํ้าประกันฃองธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ด งัระบุในฃ้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมปัญซีกลางกำหนด 

๖.๔ หนังสือคํ้าประกัน่ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์~~ด้รับอนุญาตํเห้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแ~งเวียนให้ทราบ โด โดยอนโลมใหิ~ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๖.๕ พ นัธบัตรรั~บาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ ว นันับถัดจากวันที่้ชนะการประกวดราคา 

อ เิ็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัณูณูาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้า่อนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ด งันี้ 

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิ~ติงานทั้ง~~มดให้แล้วเสร็จ 

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อ ตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญณูาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสีอจะกำหนด ด งันี้ 

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วง.เห้ผู้อื่นทํๅอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุณูาต 

จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนิ้าร้อน จะกิาหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ 

2, วงเงินของงานจ้างช่วงนัน 

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 

เ์นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวเนอัตราร้อยละ๐.๒๕ฃองราคางานจ้าง 



๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

ผ้ชูนะการประกวดราคา~เล็กทรอใ~กส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ด งัระบุในข้อ ๑.๓ หรือ6ข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย 

กว่า ๒ปี น บัถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก~ใหไช้ 

การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวน~ทธิในการยีนข้อเสนอและอีน ๆ 

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 

๒๕~)๕ 

การลงนามในสัณูญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้รับ 

อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 

และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ า้ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดัง่กล่าว 

เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนิาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ่ขน 

ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกิาหนด ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ~ตามกฎหมายว่า 

ด ว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ด งันี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดัง่กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

ว นํ่ น บัตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น~~องที่รัฐมนต~ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จ ดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า~เห้บรรททกสิ่งขอ่ นโดยเรืออื่นที่มิ~เช่เ~อ 

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิใัติตาม (๑) หรือ (๒) ผ้รู บัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผ้ยูืน่ข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวไนข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจะริบหลักประกัน 

การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสีอคํ้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจ~จารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 

ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนสงวนสิท~ที่จะแ~เขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนด 

ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสิา~กงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขํดหรือแย้งกัน 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบ~ตามคำวินิจฉัยขององ์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใ~ายใดๆเพิ่มเติม 

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้าง~เนกรณีต่อไปน~ด้ 

โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนไม่ได้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใซ้ในการจัดจ้าง 

หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทิๅกๅรจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 



(๒) มี การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยซน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นฃ้อเสนอรายื่น หรือ๐ขัดฃวางการแข่~ นอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

ก บัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทื่เนการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ่อนํ้าร้อน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร~ดุภาครัฐ 

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใ่ไนกรณีที่ ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเ~~มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่~กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การc~จารณาช่วยเหลือ~ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามห~ง~อสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไวไน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการศเด้ 

ระบุในข้อ ๑.๕: 

๑๒. มาตรฐานีฝมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนได้คัดเลือกผู้ยื่นoข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผ้ยูืน่ฃ้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิ~ติงานก่อสร้างดังกล่าว ผ้เูสนอราคาจะ 

ต้องมีและใซ้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท, หรือเทียบเท่าจากสถา~นการศึกษาที่ ก.พ. ร บัรองให้เข้ารับ 

ราชการได้ในอัตราไม่ตํํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขา 

ช า่ง ด งัต่อไปนีั 

~~๒.~) ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง 

๑๓. การปฏิบ'ติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิ~ติ 

ตามใ~ลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

องค์การบริ~~ฦารส่วนตำบลบ่อนิ้าร้อน สามารถนำผลการปฏิ~ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น 

ข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อ~ามาประเมินผลการปฏิ~ติงานของผู้ประกอบการ 

ทัง้นี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระับการยื่นข้อเสนอหรือ 

~,, , 

ทำส ณัูญากับองค์การบริหารส่วนตำบลปอนำ้อนไว้ชัวคราว 

องค์การบรีหารล่วนตำบลบ่อนํะาร้อน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 


