
ประกาศจงัหวดัหนองบวัลำภู
เรอง ประกวดราคาจำงกอ่สรา้งโครงการพตัททจกัยภาพสถานทีท่อ่งเทยีวตามเสน้ทางโรแมนตก รท 
(Romantic Route) และนาค เท  (Nakhee-Route) กจิกรรม พฒันา Land Mark บงหนองบวั ตำบลลำภ  ู

อำเภอน!เองหนองบวัลำภ ูจงัหวดัหนองบวัลำภ ูงานกอํสรำงสะทานหางเดนชมพรรณไมป้า้. ความกวา้ง 
0.๖0  เมตร พรอ้มลานกจิกรรม รวมพนทไีมม่อ้ยกวา่ 0,0๘0 ตร.ม. ดว้ยวธประกวดราคาอเํลก็ทรอนก้ส์

(e-bidding)

จงัหวดัหนองบวัลำภ ูมดีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งโครงการพฒันาพกัยภาพสถานที่ 
ทอ่งเทีย่วตามเดน้ทางโ?แมนตก ่3ท (Romantic Route) และนาค ีเท  (Nakbee Route) กิจกรรม พฒันา Land 
Mark.บงหนองบวั ตำบลลำภ ูอำ๓ อเมอีงหนองบวัลำภ ูจงัหวดัทนองบวัลำภ ูงานกอ่สรา้งสะพานทางเดนิชม 
พรรณ'โม้'นา ความกวา้ง «1.๖0 เมตร พรอ้มลานกจิกรรม รวมพืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ©1OCO ตร.ม. ดว้ยวธประกวดราคา 
แลก็ทรอนก้ล ั(e-bidding) ราคากลางชองงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ปน็เงนัพงัสนิ ๖ ,๙ ๙ ๐ ,<ะ๗๙.©© 
บาท (หกดา้นเกา้แสนเกา้หนืน่ยืร่อ้ยเจด็สบิเกา้บาทสบิเอด็สตางค)์

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมนต้ ดง้ตอ่ไปนี้ 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลดม้ละลาย 
«1. ไมอ่ประหวา่งเลกกจิการ
1C. ไมเ่ปน็บคุคลซืง้อ^ระหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทา่.ลญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวขัวัคราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ม,ผา่นเกณฑก์ารประเนน้ผลกา๗ ฏบิะัสงิานรองผูป้ระกอบ่การดามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวืา่กา? 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยลา?สนเทศของกรมบญัชกีลาง

* . ไมเ่ปน็บคุคลยืง่ถกูระบซุือ้ไวใ้นบญัชรีายซือ้ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เรยีนชือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ย 
งานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ชืง่รวมถงนต้บคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็ชุน้ลว่นผูจ้ดัการ 
ศรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหืาร ผูม้อีำนาจไนการตำเนน้งานในกจิการของนต้บคุคลนัน้ดว้ย

๖ . มคีณุสมบต้และไมมลกัษณฺะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกร?มการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและกา?
บรหืา?พสัคภุาคร;ฐกำหนดในราชกจิจานเุบกษ่า

๗. เปน็นต้บ้คุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเ็ลกิทรอนก้ลดัง้กลา่ว 
^. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายยืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เลนอใหแ้กจ่งัหวดั 

หนองบวัลำภ ูณ  วนัประกาศประกวดราคาอเํลก็ทรอนก้ดห้รอืไมเ่ปน็ผูก้ระทา่การดน้เปน็การขดัขวางกา?แขง่ชนั 
ราคาอปางเปน็ธรรมในการประกวดราคาอเ็ลก็ทรอนก้คค์รัง้นี้

๙ .ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธหรอืความคุม้กนัซืง้อาจปฏเสรไมอ่อมซืน้ศาลไทยเวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไดม้คีำดง้ใหส้ละเอกสทิธและความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๑๐ . ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยิวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงฝน็ไม่ 
นอ้ยกวา่ ๒,©๐๐1๐๐๐..๐๐ บาท (สองดา้นหนืง่แสนบาทถว้น) แสะเปน็ผลงานทีเ่ปน็ภ'ูดญ้ญาโดยตรงกบัหปวย 
งานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนทีจ่งัหวดัเทเองบวัลำภเูทีอ่ทอ และผลงานดง้กลา่วมอีาชไุมเ่กนิ 4- ป ีนบัถงวันย่ืน 
เอกสารประกวดราคาพรอ้มแนบลญัญา่จา้ง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาไนเปแบบของ "กจิการรว่มคา้,, ตอ้งมคีณุสมปต๋ดง้นี้



(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการรว่มคา้" ส่วน 
คณุสมบต้ดิา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเปน็ 
ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาไค้

(๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลทีเ่ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมปตคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ 
ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบหลกั 
ในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลกัจิการรว่มคา้นัน้สามารถไขผ้ลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย 
เดยวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอได้

ท้ังน้ี "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๑. ผูย้ึน่ขอ้เลนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิล ั(Electronic 
Governm ent Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลใันวน้ที ่
๑๐ กนัยายน ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ocr.m o น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิลโัดยดาวใ!โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้ 
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลตััง้แตว่นัทีป่ระกาศจนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต์www.dpt.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรคพ้ทห์มายเลข ๐(£๒๓๑๖๖๙๖ ไนวนัและเวลาราชการ

การจดัซือ้จดัจา้งครัง้นีจ้ะมกีารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความเหน็ 
ชอบการเปลีย่นแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) แลว้เทา่นัน้
และจงัหวดัอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรฒิ[ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบ 
ประมาณที่จะใข้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ แด่ไปเพียงพอที่ 
จะทำการจัดจ้างครังนี้ด่อไป โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรืยณํ)องค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัดไปได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลมเจตนัจงศุภวิศาลกิจ 
(นายสมเจตนัจงศุภวิศาลกิจ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฎิป้ติราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเอียงเหนือตอนบน ๑

http://www.dpt.go.th
http://www.gprocurement.go.th


หมายเหต ุ ๑.ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่น 
ท ี๒่) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตว่นัทีข่อรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา

๒.เงนิจา้งสำหรบัจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงนํงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนอืตอนบน ๑ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒dr๖๓ จงัหวดัจะมกีารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็ 
หนังสือได้ ตอ่เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบ 
ถรูณาการ (ก.บ.ก.) แลว้เทา่นัน้ และกรณจีงัหวดัไฝไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือ่การจดัจา้งในครัง้นี ้หรือได้ร้บ 
จดัสรรงบประมาณแตไ่มเ่พยงพอทีจ่ะทำการจดัจา้งครัง้นี ้จงัหวดัสามารถยกเลกิการจดัจา้งได ้ต่อไป โดยทีผู่ย่ื้นขอ้ 
เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยืหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้

สำเนาถกูตอ้ง

เอกราช งามขำ 
(นายเอกราช งามขำ)
นายขำงโยธาอาวโุส

ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๒ กนัยายน ๒£๖๓ 
โดย นายเอกราช งามขำ นายขำงโยธาอาวโุส
เอกสารประกวดราคาลเิลก็ทรอนกืส ั(e-bidding) เลขท่ี นภ o ๐๒๒-ร:!๒£๖๓



เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งตวํรการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกัส (e-bidding)
เลขท ี ่ นก 00๒๒-๔/๒๕๖61

การจา้งกอ่สรา้งโครงการพฒั นาพกัยภาพสถานทีท่ อ่งเท ีย่วตามเสน้ทางโรแมนดกิ รทู (Romantic Route) 
และนาค รูท (Nakhee Route) กจิกรรม พฒันา Land Mark บงหนองบวั ตำบลลาภ ูอำเภ อเม อึง  

หนองบวัอำภจูง้หวดัหนองบวัอำภ ูงานกอ่สรา้งสะพานทางเดนิอมพรรณไมน้า ความกวาัง 0 .๖ 0  เมตร 
พรอ้มลานกรกรรม รวมพนทีไ่มน่อ้ยกวา่ 0,0๘ 0 ตร.ม.

ตามประกาศ จง้หวดัหนองบวัอำภ  ู
ลงวนัที ่ ๒ กบัยายบ ๒๕๖ด

จงัหวัดหนองบวัลำภ ูขึง้ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "จังหวัด* มคีวามประลงกจัะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง 
โครงการพฒันากกัยภาพสถานทีท่อ่งเทีย่วตามเลน้ทางโรแมนตก เท (Romantic Route) และนาค ีเท  (Nakhee 
Route) กิจกรรม พฒันา Land Mark บงหนองบวั ตำบลลำภ ูอำ๓ อเมองหนองบวัลำภ ูจงัหวัดหนองบวัลำภ ูงาน 
กอ่สรา้งสะพานทางเดนิซมพรรณไมน้ีา้ ความกวา้ง ๓.๖ 0 เมตร พร้อมลานกํจกรรม รวมพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ©,o«ro 
ดร.ม. ณ บงหนองบัว ตำบลลำภ ูอำเภอเมอีงหนองบวัลำภ ูจงัหวัดหนองบวัลำภ ูดว้ยวธ้ประกวดราคา 
อเีลก็ทรอนกัล ั(e-bidding) โดยมขีอ้แนะนำและขอ้กำหนดดงัตอ่ไปนี้

Q. เอกสารแนบพ าัยเอกสารป่ระกวดราคาอเลก็ทรอนทัอ ํ
ร?.© แบบ?ปและรายการละเอยีด
©.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัเอจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเีลก็ทรอนทิลั 
©.๓ ลณัณ'า'จ้างก่อสร้าง 
©.or แบบหนงัสอิคํา้ประกนั

(๑) หดัทประกนัทา?เสนอราคา 
(๒) หลกัประกนัดณัณ'า 

© .£ สด?การปรบัราคา 
©.๖ บทนยิาม

(๑) ผ้ท่ีมีผลประโยซนัรวมกัน 
(๒) การขด้ขวางการแซง่ขน้อย่างเปน็ธรรม 

©.๗ แบบบญัขเ้อกสารทีก่ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเีลก็ทรอนกิลั 
(๑) บณัซ่ึเอกสา?ต่วน'ท่ี ๑ 
(๒) นฌัข้เอกสา?ต่วน'ท่ี ๒
.....................................ฯลฯ.....................................

๒. คณุ สมบต้ของผูย้นขอ้เสนอ
๒.© มคีวามสามารถตามกฎหมาย -
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไฝอยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒ .£ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอีทำลญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้ 

ขว้คราว เนีอ้งจากเปน็ยูท้ีไ่ฝผา่นเกณ'ดกัารประเมนีผลการปฎบ็ต้งานของ§ประกอบการตามระเปยีบทีร่ฐัมนตรี



วา่การกระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง
๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายชึอ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิลดังักลา่ว 
๒ . ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก' จังหวัด ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิลหัรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม ใน 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิลคัรัง้นี้

๒.๙ ไม1เปน็ผูไ้ตร้บัเอกสทิธิห้รอืความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏเิสธไม,ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำลงัใหส้ละเอกสทิธิแ้ละความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๒.®๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง 
ในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๒1๑๐๐1๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึง่แสนบาทถ้วน) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็ดูล่ญัญาโดยตรง 
กบัหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนทีจ่งัหวดัเชือ่ถอึ และผลงานดงักลา่วมอีายไุม,เกนิ & ปี นบัถงึวันยืน่ 
เอกสารประกวดราคาพรอ้มแนบสญัญาจา้ง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้'' ตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังน้ี 
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่กจิการรว่มคา้จะตอ้งม ี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม 
"กจิการรว่มคา้" สว่นคณุสมบตัติา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนา่ผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่ม 
คา้มาใชแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(๒) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไม1ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลที ่
เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณท่ีี 
กจิการรว่มคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บั 
ผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลกัจิการรว่มคา้นัน้สามารถไขผ้ลงานกอ่สรา้งของผู ้
เขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่เสนอราคาไค้

ทัง้นี"้กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม*่หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ด 
ทะเบยีนเปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเํลก็ทรอนกิล ั
(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

ต. หลกัฐานการยีน่ขอัเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลท็ทรอนกิลโัดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คอ
ต .๑ สว่นที ่ ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งม เีอกสารดงัตอ่ไปน ี้ 

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง



(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิท้มหาชนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิขน่ติบิคุคล ใหย้ืน่สำเนา 
บตัรประจำตวัประชาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประชาชนของผูเ้ปน็หุน้สว่นหรือสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิดถ้อึสญัชาตไิทยพร้อมทัง้รบัรอง 
สำเนาถกูตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใ้น (®) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเปยีนพาณชิย ์
(๕.๒) สำเนาทะเปยีนภาษมีลูคา่เพิม่

(&•) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส"์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม1ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอตำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ 
(๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

Cl.๒ ส่วนที่ ๒ อย ่างน ้อยต ้องม ีเอกสารด ังต ่อไปน ี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสดมบตัามกฎหมาย โดยมหีสกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจทัง้นี ้
หากผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมตาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕
(๓) สำเนาหนงัสอืรบัรองผลงานกอ่สรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่คย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลต์ามแบบไนขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ครบถว้น ถูก 
ตอ้งแลว้ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที๒่ ตามแบบในขอ้ ๑.๗(๒) ให ้
โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Docum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิลต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้โดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน และจะตอ้ง 
กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม ่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)

๔. ๒ ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 
ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยวธิปิระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิล(์e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม,ต้องยืน่ใบ



แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชรีายการกอ่สรา้งในรปูแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทํงนี 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

ar.cn ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนด'เวลาดำเน้นการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒aro วัน นับ 
กัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์Iนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม'รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประ๓ ท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก'จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย 
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฎต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที ่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 
เป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและไต้ 
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) ผูย้นืขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้ยูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี



(๕) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
(Sr) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งคกืษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส’์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 
๕. หลกัประกนัการเสนอราคา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิลโัดยใขห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้จำนวน ๓ ๕ 0,๐๐0.๐๐ บาท (สาม 
แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)

๕.๑ เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็ลงัจา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็หรอืดราฟท ์
นัน้ชำระตอ่เจ้าหนา้ทีใ่นวันทีย่ืน่ขอ้เสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วนัทำการ

๕.๒ หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิลขัองธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
๕.๕ หนงัสอืคํา้ประกันของบริษทัเงินทนุหรือบริษทัเงินทนุหลักทรัพย์ทีไ่ดรั้บอนญุาตให ้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือ่บรษิทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ขต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ 
ประกนัของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอนำเชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารลงัจา่ยหรอืพนัธบตัรรฐับาลไทยหรอืหนงัสอืคํา้ 
ประกนัของบริษทัเงินทนุหรอืบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยม์าวางเปน็หลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั 
เอกสารดง้กลา่วมาใหจ้งัหวดัตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัที๑่๕ กนัยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง 
เวลา ๐๕.๓๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น.

กรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอทีย่ึน่ขอ้เสนอในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืค้ําประกัน 
อเิลก็ทรอนกิลขัองธนาคารในประเทศเปน็หลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบช่ืุอผู้ย่ืนข้อเสนอในหนงัสอืค้ําประกนั 
อิเล็กทรอนกิลัฯ ด้งน้ี

(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ใหร้ะบซุือ่กจิกรรมรว่มคา้ดง้กลา่ว เป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒ )กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ใหร้ะบชุือ่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายทีล่ญัญา 
รว่มคา้กำหนดใหเ้ปน็ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

พงันี "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
เปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี ้จงัหวดัจะคนืใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรอืผูค้ํา้ประกนัภายใน ๑๕ 
วัน นบัถดัจากวนัทจีงัหวดัไตพ้จิารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ ้
ยนืขอ้เสนอรายทีค่ดัเลอืกไวซ้ึง่เสนอราคาตํา่สดุหรอืไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กนิ ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำ 
สญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูย้ืน่ขอ้เสนอไตพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้

การคนืหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณใีด  ๆจะคนืใหโ้ดยไมมดอกเบีย้ 
๖ . หลกัเกณ ฑ แ์ละสทิธใินการพ จิารณ า

๖.๑ การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิลคัรัง้นี ้จงัหวดัจะพจิารณา 
ตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคา

๖.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ

http://www.gprocurement.go.th


ราคารวม
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

๖.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบต้ไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยนืขอ้ 
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจัะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถว้นหรอืเสนอรายละเอยีด 
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขทีจ่งัหวดักำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิล'็ในสว่นทีม่ใิซ'สาระ 
สำคญัและความแตกตา่งนัน้ไม,มผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเลยืเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่หรอืเปน็การผดิ 
พลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๖.<£ จงัหวดัสงวนสทิธีไ้มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม'มกีารผอ่นผนัในกรณตีงั
ต่อไปน้ี

(๑) ไม'ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสํทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกลัหรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกลั 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิ เล็กทรอนิกสั ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกลั 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส่ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสืยเปรียบแก'ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ 

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหัรอืจงัหวดั มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอซืแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิไดจ้งัหวดั 
มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม'รับราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึง่สทิธิทีจ่ะไมรั่บราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ 
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ท้ังนี ้ เพือ่ประโยชนข์องทาง 
ราชการเปน็สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของจงัหวดัเปน็เดด็ขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยื 
หายใดๆ มีได้ รวมท้ัง จงัหวดัจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแัละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้ 
งานไม'วา่จะเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไม'กต็าม หากมเีหตทุีเ่ชือ่ถอืไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดย 
ไม'สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใช้ซือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหัรอื 
จังหวัด จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรุณ ์หากคำซีแ้จงไมเ่ปน็ทีรั่บฟงัได ้จังหวดั มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อ 
เสนอหรอืไม'รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนน์ทงันีผู้ย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เลยืหาย 
ใดๆ จากจงัหวดั

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสัหาก 
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ร้บการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสืยกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือส่มยอมกันกับผู้ยื,นข้อ 
เสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าท็ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำส ัญญาจ ้างก ่อสร้าง



ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัจังหวัด ภายใน ๑๐ วัน นบักดัจากวันทีไ่ตร้บัแจ้ง และจะตอ้งวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ๔ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หจ้งัหวดัยดืถอืไวใ้นขณะ 
ทำสญัญาโดยใขห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็ลงัจา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทลํงวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟท ์

นัน้ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญาหรอืกอ่นวนันัน้ไมเ่กนิ ๓ วนัทำการ
๗.๓ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑ . ๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามว ิ ธ ี การทีก่รมบญัชกีลางกำหนด 
๗.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย์ทีไ่ดรั้บอนญุาตให ้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือ่บรษิทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ 
ประกนัของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลักประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบักดัจากวนัทีผู่ช้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส(์ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
๘. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ

จงัหวดัจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีืน่  ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ โดย 
ถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑแ์ละกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที ่ ๑ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เนึอ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน งานเจาะ
0  V  ^  ^  %, a  •ะ* Xy H is a  is a  is aสำรวจชนัดิน ทงัหมดแลว้เสร็จ งานตดิตงันงัรา้นไมต้อกเสาเขม็ แล้วเสร็จ รอ้ยละ ๕0  งานตอกเสาเขม็ คอร. 

จำนวน ๑๐๐ ต้น ทัง้หมดแลว้เสร็จ งานตดัหวัเสาเขม็ คอร. จำน วน ๑๐0 ต้น ทัง้หมดแลว้เสรจ็ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
๓ fir วัน

งวดที ่๒ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน งานตดิตัง้นัง่ 
รา้นไมต้อกเสาเขม็ ทัง้หมดแลว้เสร็จ งานตอกเสาเขม็ คอร. จำนวน ๙๔ ต้น ทัง้หมดแลว้เสร็จ งานตดัหวัเสาเขม็ 
คอร. จำนวน ๙๔ ต้น ทัง้หมดแลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๗๐ วัน

งวดที ่ รท เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน งานผกูเหลก็ 
เสริมคอนกรีต งานไมแ้บบ งานเทคอนกรตีคาน, พืน้สะพานทางเดนิ และ ลานกจิกรรมปรมิาณพืน้ทีไ่ม'นอ้ยกวา่ 
๒๗๐ ตารางเมตร ทัง้หมดแลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที ่ ๔ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิต้งิาน งานผกูเหลก็ 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรตีคาน, พืน้สะพานทางเดนิ และ ลานกจิกรรมปรมิาณพืน้ทีไ่ม'นอ้ยกวา่ 
๒๗๐ ตารางเมตร ทัง้หมดแลว้เสรจ็ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที ่ ๕ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิต้งิาน งานผกูเหลก็ 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรตีคาน, พนืสะพานทางเดนิ และ ลานกจิกรรมปรมิาณพืน้ทีไ่ม'นอ้ยกวา่ 
๒๗๐ ตารางเมตร ทัง้หมดแลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๖๐ วัน

งวดท ี ๖ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน งานผกูเหลก็ 
เสริมคอนกรีต งานไมแ้บบ งานเทคอนกรตีคาน, พืน้สะพานทางเดนิ และ ลานกจิกรรมปรมิาณพืน้ทีไ่ม'นอ้ยกวา่ 
๒๗๐ ตารางเมตร ทัง้หมดแลว้เสรจ็ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน๑ ๙ ๐ วัน



งวดที ่ ๗ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฎบิต้งิานงานพืน้ทราย 
ลา้งแบง่เลน็สแตนเลส เลน่ลายประดบั แล้วเสร็จ รอ้ยละ ๕๐ งานราวกนัตกสแตนเลสพรอ้มลกูกรงสแตนเลสตดั 
ประดบัลวดลาย แล้วเสร็จ รอ้ยละ๕๐ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๑๕ วัน

งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๖ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิต้งิานทัง้หมด ให ้
แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื รวมทัง้ทำสถานทีก่อ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย

หมายเหต ุ ผูร้บัจา้งสามารถสง่งวดงานใดกอ่นหลงัได ้หรอืจะลง่พรอ้มกนัครัง้ละหลายงวดกไ็ด ้
เมือ่ผูร้บัจา้งทำการกอ่สรา้งงานนัน้แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยครบถว้นตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นแตล่ะงวดงานยกเวน้ 
งวดสดุทา้ย

๙. อตัราคา่ปรบั
คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีห้รอืขอ้ตกลงจา้งเปน็ 

หนงัสือจะกำหนด ดังน้ี
๙.๑ กรณทีีผู่ร้บัจา้งนำงานทีร่บัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ้ืน่ทำอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก

จังหวัด จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่แเนดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนัน้
๙.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิต้ผิดิสญัญาจา้งกอ่สรา้ง นอกเหนอืจากขอ้ ๙. ๑ จะกำหนดคา่ปรบั 

เปน็รายวนัเปน็จำนวนเงนิตายดวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
๑๐. การรบัประกนัความชา่รดุบกพรอ่ง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ไดท้ำสญัญาจา้ง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจา้งเปน็หนงัสอืแลว้แตก่รณจีะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไม' 
นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบักดัจากวนัทีจ่งัหวดัไดร้บัมอบงานโดยตอ้งรบืจดัการชอ่มแซมแกไ้ขไหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดม 
ภายใน ๗ วัน นบักดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง

๑๑. ขอ้สงวนสทิธใินการยีน่ขอ้เสนอและอืน่  ๆ
๑๑.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิงบประมาณประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ จงัหวดัไตร้บัอนมุตัเิงนิคา่กอ่สรา้งจากเงนิงบ 
ประมาณประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๒ เมือ่จงัหวดัไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์"แล้ว ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งลงัหรอืนำสงิของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่ง 
ประเทศ และของนัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเลน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้ริการร้บฃนไดต้ามที ่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎบิต้ติามกฎหมายวา่ดว้ย 
การสง่เสรมิการพาณชียนาว ีดงันี้

(๑) แจง้การลงัหรอืนำสงิของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งลงัหรอืขึอ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้งิของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทยจาก 
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทุกสิ1งของนัน้ โดยเรืออ่ืนทีม่ใช่เรือไทย 
ซงึจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นนักอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณทีไีมป่ฎบิต้ติาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี



ร)(2).อา ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่จงัหวดัไดค้ดัเลอืกแลว้ไมไ่ปทำสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอิ 
ภายในเวลาทีก่ำหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ จงัหวัดจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัลอืคํา้ 
ประกนั การย่ืนขอ้เสนอทนัท ีและอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยิหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทงัจะพจิารณาให ้
เปน็ผูท้ิง้งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐ้

๑®.๔ จังหวัดสงวนสทิธิท้ีจ่ะแถไ้ขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
จา้งเปน็หนงัลอืใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑๑.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีม้คีวามขดัหรอืแยง้กนัผู ้
ยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฎบตัติามคำวนิจิฉยัของจงัหวดั คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนขอ้เสนอไม่มีสิทธิ 
เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยไดๆ เพิม่เตมิ

๑๑.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลกการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนีไ้ดโ้ดยทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง 
คา่เลยืหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้

(๑) จงัหวัดไมไ่ตร้้บการจดัสรรเงินทีจ่ะใชใ้นการจัดจา้งหรือไตรั้บจัดสรรแตไ่ม'เพยีงพอที ่
จะทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการจดัจา้งหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชนร์ว่มกนัหรอืมลีว่นไตเ้ลยืกบัผูย้ึน่ขอ้เสนอรายอืน่หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมหรอืสมยอม 
กนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคาหรอืลอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเลยืหายแกจ่งัหวดั หรือกระทบต่อ
ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๒. การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง
การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนำมาใชใ้นกรณทีี ่คา่ 

งานกอ่สรา้งลดลงหรอืเพิม่ขึน้โดยวธิกีารตอ่ไปนี้
ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑส์ตูรและวธิคีำนวณทีใ่ชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมตคิณะ 

รัฐมนตรีเม่ือวันที ่๒๒ สงิหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพจิารณาขว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัลอื 
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๔๓๒

สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีท่ีร่ะดบัทีก่ำหนดไว้ในวันแลว้เสรจ็ตามทีก่ำหนดไว้ใน 
สญัญา หรอืภายในระยะเวลาทีจ่งัหวดัไตข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไ่ดร้ะบใุนขอ้ ๑.๔ 

๑ ฅ. มาตรฐานร]ิมอึขา่ง
เมื่อจังหวัดไต้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามป?ะทาศ 

นีแล้ว ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฎิบ้ติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ 
ทดสอบ มาตรฐาน'ฝืมีอช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน'ฝ็มือช่างจาก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรชี'งไต้รับใบ 
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และจะต้องมีและใช้ผู ้
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน'ฝ็มือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานมืมือช่างจากคณฺะกรรมการกำหนดมาตรรทน 
และทดสอบริ!เมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นๆ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร 
ระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม'ตำ 
กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมืจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี



๑©ใ.๑ ช่างโยธา
๑๓.๒ ชา่งกอ่สรา้ง

๑๔. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตั ิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไตก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั
๑๔. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผ ูป้ระกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามลญัญาฃองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
ใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งเพีอ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นีห้ากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอื 
ทำลญัญากบัจงัหวดั ไว้ช่ัวคราว

การจดัเอจดัจา้งครัง้นีจ้ะมกีารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัลอืไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความ 
เหน็ชอบการเปลีย่นแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบรหืารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) แล้ว 
เทา่นนั และจงัหวดัอาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณไีม'ไดร้บัการจดัสรรเงนิงบประมาณทีจ่ะใขใ้นการจดัจา้ง 
หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ แตไ่ม'เพยีงพอทีจ่ะทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป โดยทีผู่ย้'ืนขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เลยื 
หายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ต้

จังหวัดหนองบัวลำภู 
๒ กันยายน๒๔๖๓


