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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E.02/2559 

โครงการกอสรางอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตาํบลหลุบเลา อาํเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร 
ตามประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  

ลงวันที่   13  พฤษภาคม  2559   
----------------------------------------- 

  องคการบริหารสวนตําบล     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  มีความประสงค
จะประกวดราคาจาง กอสรางอาคารที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัด
สกลนคร  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา    โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 

  1.5 แบบสัญญาจาง 
  1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 
            (1) หลักประกันซอง   
      (2) หลักประกันสัญญา 
           (3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
           (4) หลักประกันผลงาน   
      1.7 สูตรการปรับราคา 
                  1.8 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
      1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
      1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม  BOQ ( Bill of Quantities )             
                               (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงค          
                               จะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)  
                                               .......................ฯลฯ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 -4- 
       2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
           2.1  เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวาเปนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ องคการบริหารสวนหลุบเลา เชื่อถือ (เปนผลงาน
คูสัญญาเดียว)                             

   2.2  ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
              2.3  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
             2.4  เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 

   2.5  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก องคการบริการ
สวนตําบลหลุบเลา  และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหาร ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
              2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
              2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ  ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government procurement:e-GP )  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
              2.8  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
       3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 

   3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) ห างหุนสวนสามัญหรือห างหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนั งสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บ ริษั ท จํ ากั ดหรือบ ริษั ท ม หาชน จํ ากั ด  ให ยื่ น สํ า เน าหนั งสื อ รับ รอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
   (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                           (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหย่ืน
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่ มิ ใช สัญชาติ ไทย ก็ ให ย่ืนสํา เนาหนั งสือ เดินทาง หรือผู รวมค าฝ ายใดเป นนิติบุคคล                             
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 
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   (4)  ……………….. (ระบุเอกสารอื่นตามท่ีสวนราชการที่ดําเนินการจัดจางเห็นสมควรกําหนด  
เชน  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  เปนตน)  ……………….. 
   (5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.9 (1)   

 3.2 สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) 
   (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบคุคลอ่ืนทําการแทน 
          (3) หลักประกันซอง  ตามขอ  5 
          (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น) 
   (5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน  )    
                           (6)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (7)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ  1.9 (2) 
         4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   
ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายของแตละโครงการ  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
  4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน 150 วัน 
           นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาให
เริ่มทํางาน 
  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการกอสรางอาคารที่ทาํการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่   E.02/2559 “ย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา  
ตามโครงการในวันที่  30 พฤษภาคม 2559 ต้ังแตเวลา 08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น. ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  ณ. ที่วาการอําเภอภูพาน  
จังหวัดสกลนคร 
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       เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง 
ผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส  ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม                  
ขอ 1.8 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และอบต.หลุบเลาจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวด
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน 
เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้น
ทราบ คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  เพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขและการจางดวยวิธีการจางดวย
วิธีการทางอิเล็คทรอนิกส   ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส              
จะตองเริ่มตนที่ 4,635,000.00 บาท (-สี่ลานหกแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน-) 
   (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4) ผูมีสิทธิเสนอหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา  และสถานที่กําหนด   
 (5) ผูมีสทิธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว  ตอง LOG IN เขาสูระบบ  
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    (6) ผูมีสทิธิเสนอราคาหรือผูแทนที่  LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา  โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ 9,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวาคร้ังละ 9,000 บาท 
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว    
   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  
   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิด คาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ 
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
           (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 13 มิถุนายน2559 ตั้งแตเวลา11.00 น. 
ถึง 11.30 น.ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบจาง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 
          (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่  10  มิถุนายน  2559  ตั้งแตเวลา 10.00 น.-16.30 น. 

                5. หลักประกนัซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค  
เปนจํานวนเงิน 231,750.00 บาท (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน-) โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้   
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง
เอกสารทางดานเทคนิค  หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  การคืน
หลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลาจะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 
  6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน  
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ ผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสาํคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เทานั้น 
  6.3 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ขอสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้ 
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจรงิอ่ืนใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน   ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได 
สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสาํคัญ และใหถือวาการตัดสินของ องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา เปนเดด็ขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก
มีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบรหิารสวนตําบลหลุบเลามีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น 
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  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และองคการบรหิารสวนตําบลหลุบเลาจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน 
 

 7. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5   ของราคาคาจาง ที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
  7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยเปนเช็คลงวันท่ีที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น  ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุใน 
ขอ 1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว 
 

  8. คาจางและการจายเงิน 
     8.1 (สําหรับการจางท่ีเปนราคาตอหนวย) 
    องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการทีไ่ดทํา
สําเร็จจริงตามราคา ตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปน้ี 
                         (1) เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไม
เกินรอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให
ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
                       (2) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณ งานที่ กํ าหนดไว ในสัญ ญ าหรือ ใบแจ งปริม าณงานและราคา จะจ าย ให ใน อัตรารอยละ 83  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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   (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสญัญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตาม
สัญญา 
                       (4) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะจายเงินท่ีเพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณี
ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่ องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
    องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตาม
เนื้องานที่ทําเสร็จจรงิ เมื่อ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลาไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที ่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุก
ประการ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจางการจาย
เงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 
 
      8.2 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 
       องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจะจายเงินคาจางตามสัญญาจาง  โดยแบงออกเปน 5 งวด ดังน้ี 

 รายการแบงงวดงานกอสราง การจายเงิน และกําหนดเวลาแลวเสร็จ 

 แบบอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา  

ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จงัหวัดสกลนคร 

กําหนดงวดงานจํานวน 5 งวด และระยะเวลาการทํางานกอสราง    150  วัน วัน

งวดท่ี  1 เปนเงนิรอยละ 15.00 ของคาจางเหมาตามสญัญา  และจะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทาํการกอสรางดังน้ี ; 

 - ทํางานปรบัพื้นที่บริเวณงานกอสราง  ทําการเจาะสํารวจชั้นดิน  แลวเสร็จ 

 - ทํางานฐานราก  งานคานคอดิน  งานเสา คสล. รับหลังคา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสร็จ 30 วัน 
  
(หรือ  30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสญัญา) 

งวดท่ี  2 เปนเงนิรอยละ 20.00 ของคาจางเหมาตามสญัญา  และจะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทาํการกอสรางดังน้ี ; 

 - ทํางานคาน คสล. ชั้นหลังคา  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

 - ทํางานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคา (ยกเวนครอบขาง)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสร็จ 30 วัน 
 
(หรือ  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสญัญา) 

งวดท่ี  3 เปนเงนิรอยละ 15.00 ของคาจางเหมาตามสญัญา  และจะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทาํการกอสรางดังน้ี ; 

จะจายใหเมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี ; 

 - ทํางานกอผนงั ทําเสาเอ็น-ทับหลัง แลวเสร็จทั้งหมด 
  - ติดตั้งวงกบไมหรือวงกบที่ตองทําพรอมงานกอผนัง  แลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ 30 วัน 
  
(หรือ  90 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสญัญา) 

งวดท่ี  4 เปนเงนิรอยละ 25.00 ของคาจางเหมาตามสญัญา  และจะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทาํการกอสรางดังน้ี ; 

 - ฉาบปูนภายใน  ภายนอก  และในสวนที่ตองฉาบ  แลวเสร็จทั้งหมด 
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 - ทํางานสวนที่เหลือของงานหลังคาทั้งหมดแลวเสร็จ 

  - ทํางานพ้ืน คสล. พรอมตกแตง และกอสรางสวนที่เหลอื ของงานโครงสราง คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ  

กําหนดแลวเสร็จ 30 วัน 
 
(หรือ  120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

งวดท่ี  5 เปนเงนิรอยละ 25.00 ของคาจางเหมาตามสญัญา  และจะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทาํการกอสรางดังน้ี ; 

 - ติดตั้งประตู-หนาตาง   งานไฟฟา 
  - ทาสีตกแตงสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกในสวนที่ตองทา  ทัง้หมดแลวเสร็จ 

 - นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่น ๆ ที่เหลอืทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองสมบูรณครบถวน 

  ตามรปูแบบ รายการกอสราง และสัญญาทกุประการ 
 

กําหนดแลวเสร็จ 30 วัน 
  
(หรือ  150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

หมายเหตุ ผูรับจางสามารถสงมอบงานงวดใดกอน หรอืหลังได หรือจะสงพรอมกันท่ีละหลายงวดก็ได  

เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางนั้นแลวเสรจ็ เรียบรอยครบถวน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในแตละงวดงาน 

 

     9. อัตราคาปรับ 
      คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10    ของคาจางตามสัญญา
แตละโครงการตอวัน 

  10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา     2   ป -   เดือน นับถัดจากวันที่ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดรับมอบงาน 
โดยผูรบัจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุด
บกพรอง 

                11.  การจายเงินลวงหนา 
 ผู เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไม เกินรอยละ….-..….ของราคา 
คาจางทั้ งหมด แตทั้ งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (3) ใหแก องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา กอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น 

          12. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจายเงินแตละงวด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะหักเงินจํานวนรอยละ 10 
ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 
เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
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 ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4) หรือหนังสือค้ําประกัน
ของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ การพาณชิยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.6(4) มาวางไวตอองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ไดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จะคืนเงนิประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงนิงวดสุดทาย 
 

 13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
           13.1 เงินคาจางสาํหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงนิงบประมาณประจําป 
2558  ราคากลางของงาน กอสรางอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตาํบลหลุบเลา                    
อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้                                       
เปนเงินท้ังสิ้น  4,635,000.00 บาท (-สี่ลานหกแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน-) 
    13.2 เมื่อ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง 
และไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน  
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่ งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ-
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต วันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
  (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ  ลงเรอือ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
  (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
        13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ  
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) 
และ (5)  มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 
  13.4 ผูเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลา  ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  13.5 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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 14. การปรับราคาคางานกอสราง 
     การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการ
ท่ีไดระบุในขอ 1.7 

 15. มาตรฐานฝมือชาง 
   เมื่อ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก…………-…………………….   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได     ในอัตรา ไมต่ํากวารอยละ    100   
ของแตละ สาขาชางจาํนวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
  15.1 วิศวกร สาขา โยธา/กอสราง  
                     15.2 ปวช.  สาขากอสราง /ชางไฟฟา 
  15.3 ปวส. สาขาชางโยธา/ชางไฟฟา 

…………………ฯลฯ…………………… 

 16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 
 
หมายเหต ุ
(1) ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือ

เปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
(2) ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ให

เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
(3) การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ  
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน 
ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงสิ้นสุดวันยืนราคา 
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐  
เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซอง คือ  
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๑  
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ  
ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใหใชขอความดังกลาวในสวนที่เก่ียวของ และ 
เลือกใชตามความจําเปนและเหมาะสม ไมใชใหตัดขอความดังกลาวออกระบุกรณีการประกวดราคาดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสที่มีวงเงินงบประมาณต้ังแต 500,000 บาท ขึ้นไป เพิ่มเติมขอความตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค 0900/ว 65 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
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