
เอกสารประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

เลขท�� ........................

การจ�างก�อสร�างปร�บปร�งระบบประปาหม��บ�าน (ระบบผล�ตน�ำประปา) ณ บ�านโพ���หมากแข�ง หม��ท�� ๑ ตำบลโพ���

หมากแข�ง องค�การบร�หารส�วนตำบลโพ���หมากแข�ง อำเภอบ�งโขงหลง จ�งหว�ดบ�งกาฬ

ตามประกาศ องค�การบร�หารส�วนตำบลโพ���หมากแข�ง

ลงว�นท��        ก�นยายน ๒๕๖๓

องค�การบร�หารส�วนตำบลโพธ��หมากแข�ง ซ��งต�อไปน��เร�ยกว�า "องค�การบร�หารส�วนตำบล" ม�ความประสงค�

จะ ประกวดราคาจ�างก�อสร�าง ปร�บปร�งระบบประปาหม��บ�าน (ระบบผล�ตน�ำประปา) ณ บ�านโพธ��หมากแข�ง หม��ท�� ๑ 

ตำบลโพธ��หมากแข�ง องค�การบร�หารส�วนตำบลโพธ��หมากแข�ง อำเภอบ�งโขงหลง จ�งหว�ดบ�งกาฬ ณ บ�านโพธ��หมากแข�ง 

หม�� ๑ ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) โดยม�ข�อแนะนำและข�อกำหนดด�งต�อไปน��

                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๑     แบบร�ปและรายการละเอ�ยด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท��กำหนดไว�ในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๓     ส�ญญาจ�างก�อสร�าง

                          ๑.๔     แบบหน�งส�อค�ำประก�น

(๑) หล�กประก�นส�ญญา

                          ๑.๕     ส�ตรการปร�บราคา

๑.๖ บทน�ยาม

                                    (๑)   ผ��ท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น

                                    (๒)   การข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม

๑.๗ แบบบ�ญช�เอกสารท��กำหนดไว�ในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                    (๑)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑

                                    (๒)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอ

                          ๒.๑     ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                          ๒.๓     ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ



                          ๒.๔     ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อทำส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�

ช��วคราว เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร�ฐมนตร�ว�าการ

กระทรวงการคล�งกำหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                          ๒.๕     ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท��งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท��งงาน

ของหน�วยงานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท��งงานเป�นห��นส�วนผ��

จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อำนาจในการดำเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                          ๒.๖     ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและ

การบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐกำหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                          ๒.๗     เป�นบ�คคลธรรมดาหร�อน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พร�บจ�างงานท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�ง

กล�าว

                          ๒.๘     ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก� องค�การ

บร�หารส�วนตำบล ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระทำการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�น

อย�างเป�นธรรม ในการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน��

                          ๒.๙     ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข��นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาล

ของผ��ย��นข�อเสนอได�ม�คำส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น

๒.๑๐     ผ��ย��นข�อเสนอต�องม�ผลงานก�อสร�างประเภทเด�ยวก�นก�บงานท��ประกวดราคาจ�างก�อสร�าง

ในวงเง�นไม�น�อยกว�า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ�วน) และเป�นผลงานท��เป�นค��ส�ญญาโดยตรงก�บหน�วยงานของ

ร�ฐ หร�อหน�วยงานเอกชนท��องค�การบร�หารส�วนตำบลเช��อถ�อ

                                   ผ��ย��นข�อเสนอท��เสนอราคาในร�ปแบบของ "ก�จการร�วมค�า" ต�องม�ค�ณสมบ�ต� ด�งน��

                                   (๑) กรณ�ท��ก�จการร�วมค�าได�จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม� ก�จการร�วมค�าจะต�องม�

ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนตามเง��อนไขท��กำหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให�เสนอราคาในนาม "ก�จการ

ร�วมค�า" ส�วนค�ณสมบ�ต�ด�านผลงานก�อสร�าง ก�จการร�วมค�าด�งกล�าวสามารถนำผลงานก�อสร�างของผ��เข�าร�วมค�ามาใช�

แสดงเป�นผลงานก�อสร�างของก�จการร�วมค�าท��เข�าประกวดราคาได�

                                   (๒) กรณ�ท��ก�จการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม� น�ต�บ�คคลแต�ละน�ต�บ�คคลท��

เข�าร�วมค�าท�กรายจะต�องม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนตามเง��อนไขท��กำหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา เว�นแต� ในกรณ�ท��ก�จการ

ร�วมค�าได�ม�ข�อตกลงระหว�างผ��เข�าร�วมค�าเป�นลายล�กษณ�อ�กษรกำหนดให�ผ��เข�าร�วมค�ารายใดรายหน��งเป�นผ��ร�บผ�ดชอบ

หล�กในการเข�าเสนอราคาก�บหน�วยงานของร�ฐ และแสดงหล�กฐานด�งกล�าวมาพร�อมการย��นข�อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ก�จการร�วมค�าน��นสามารถใช�ผลงานก�อสร�างของผ��เข�าร�วมค�าหล�กราย

เด�ยวเป�นผลงานก�อสร�างของก�จการร�วมค�าท��ย��นเสนอราคาได�

                                   ท��งน�� "ก�จการร�วมค�าท��จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม�" หมายความว�า ก�จการร�วมค�าท��จด

ทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลต�อกรมพ�ฒนาธ�รก�จการค�า กระทรวงพาณ�ชย�



๒.๑๑     ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

                 ๓.    หล�กฐานการย��นข�อเสนอ

                         ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหล�กฐานย��นมาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�าง

ภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน ค�อ

๓.๑    ส�วนท�� ๑ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นน�ต�บ�คคล

                                           (ก)   ห�างห��นส�วนสาม�ญหร�อห�างห��นส�วนจำก�ด ให�ย��นสำเนาหน�งส�อร�บรองการจด

ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล บ�ญช�รายช��อห��นส�วนผ��จ�ดการ ผ��ม�อำนาจควบค�ม (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองสำเนาถ�กต�อง 

                                           (ข)   บร�ษ�ทจำก�ดหร�อบร�ษ�ทมหาชนจำก�ด ให�ย��นสำเนาหน�งส�อร�บรองการจด

ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล หน�งส�อบร�คณห�สนธ� บ�ญช�รายช��อกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ม�อำนาจควบค�ม (ถ�าม�) และบ�ญช�ผ��ถ�อห��นราย

ใหญ� (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองสำเนาถ�กต�อง

                                   (๒)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นบ�คคลธรรมดาหร�อคณะบ�คคลท��ม�ใช�น�ต�บ�คคล ให�ย��น

สำเนาบ�ตรประจำต�วประชาชนของผ��น��น สำเนาข�อตกลงท��แสดงถ�งการเข�าเป�นห��นส�วน (ถ�าม�) สำเนาบ�ตรประจำต�ว

ประชาชนของผ��เป�นห��นส�วน หร�อสำเนาหน�งส�อเด�นทางของผ��เป�นห��นส�วนท��ม�ได�ถ�อส�ญชาต�ไทย พร�อมท��งร�บรองสำเนา

ถ�กต�อง

                                   (๓)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ย��นข�อเสนอร�วมก�นในฐานะเป�นผ��ร�วมค�า ให�ย��นสำเนา

ส�ญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามท��ระบ�ไว�ใน (๑) หร�อ (๒) ของผ��ร�วมค�า แล�วแต�กรณ�

                                   (๔)    เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� (ถ�าม�)

                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบ�ยนภาษ�ม�ลค�าเพ��ม (ถ�าม�)

(๕)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน�� เม��อผ��ย��นข�อเสนอดำเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) 

ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒    ส�วนท�� ๒ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอมอบอำนาจให�บ�คคลอ��นกระทำการแทนให�แนบหน�งส�อมอบ

อำนาจซ��งต�ดอากรแสตมป�ตามกฎหมาย โดยม�หล�กฐานแสดงต�วตนของผ��มอบอำนาจและผ��ร�บมอบอำนาจ ท��งน��หากผ��

ร�บมอบอำนาจเป�นบ�คคลธรรมดาต�องเป�นผ��ท��บรรล�น�ต�ภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน��น

                                   (๒)    สำเนาหน�งส�อร�บรองผลงานก�อสร�างพร�อมท��งร�บรองสำเนาถ�กต�อง



                                   (๓)    เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ

                                           (๓.๑)   บ�ญช�รายช��อ ว�ศวกรหร�อผ��ควบค�มงาน

                                   (๔)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                   ท��งน�� เม��อผ��ย��นข�อเสนอดำเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ครบถ�วน 

ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) ให�

โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ตามท��กำหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น�� โดยไม�ม�เง��อนไขใดๆ ท��งส��น และจะต�องกรอก

ข�อความให�ถ�กต�องครบถ�วน พร�อมท��งหล�กฐานแสดงต�วตนและทำการย�นย�นต�วตนของผ��ย��นข�อเสนอโดยไม�ต�องแนบใบ

เสนอราคาในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให�ผ��ย��นข�อเสนอกรอกรายละเอ�ยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ข�อ ๑.๒ ให�ครบถ�วนโดยไม�ต�องย��นใบแจ�ง

ปร�มาณงานและราคา และใบบ�ญช�รายการก�อสร�างในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเง�นบาทและเสนอราคาได�เพ�ยงคร��งเด�ยวและราคา

เด�ยว โดยเสนอราคารวม หร�อราคาต�อหน�วย หร�อราคาต�อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถ�กต�อง 

ท��งน�� ราคารวมท��เสนอจะต�องตรงก�นท��งต�วเลขและต�วหน�งส�อ ถ�าต�วเลขและต�วหน�งส�อไม�ตรงก�น ให�ถ�อต�วหน�งส�อเป�น

สำค�ญ โดยค�ดราคารวมท��งส��นซ��งรวมค�าภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ภาษ�อากรอ��น และค�าใช�จ�ายท��งปวงไว�แล�ว

                                   ราคาท��เสนอจะต�องเสนอกำหนดย�นราคาไม�น�อยกว�า  ๖๐ ว�น ต��งแต�ว�นเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดย�นราคา ผ��ย��นข�อเสนอต�องร�บผ�ดชอบราคาท��ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคาม�ได�

                          ๔.๓     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอกำหนดเวลาดำเน�นการก�อสร�างแล�วเสร�จไม�เก�น ๖๐ ว�น น�บ

ถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�างหร�อจากว�นท��ได�ร�บหน�งส�อแจ�งจาก องค�การบร�หารส�วนตำบล ให�เร��มทำงาน

                          ๔.๔     ก�อนเสนอราคา ผ��ย��นข�อเสนอควรตรวจด�ร�างส�ญญา แบบร�ป และรายการละเอ�ยด ฯลฯ 

ให�ถ��ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�ท��งหมดเส�ยก�อนท��จะตกลงย��นข�อเสนอตามเง��อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๕     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ในว�นท�� ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถ�ง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให�ถ�อตามเวลาของระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�เป�นเกณ�� 

                                    เม��อพ�นกำหนดเวลาย��นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�ร�บเอกสารการย��นข�อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด�ดขาด



                          ๔.๖     ผ��ย��นข�อเสนอต�องจ�ดทำเอกสารสำหร�บใช�ในการเสนอราคาในร�ปแบบไฟล�เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ��ย��นข�อเสนอต�องเป�นผ��ร�บผ�ดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 

ถ�กต�อง และช�ดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท��จะย�นย�นการเสนอราคา แล�วจ�งส�งข�อม�ล (Upload) เพ��อเป�นการ

เสนอราคาให�แก�องค�การบร�หารส�วนตำบล ผ�านทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๗    คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะดำเน�นการตรวจสอบ

ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอแต�ละรายว�า เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นตามข�อ ๑.๖

(๑) หร�อไม� หากปรากฏว�าผ��ย��นข�อเสนอรายใดเป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น คณะ

กรรมการฯ จะต�ดรายช��อผ��ย��นข�อเสนอราคาท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ

                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ว�า ก�อนหร�อในขณะท��

ม�การพ�จารณาข�อเสนอ ม�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดกระทำการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมตามข�อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช��อว�าม�การกระทำอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดรายช��อ

ผ��ย��นข�อเสนอรายน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ และองค�การบร�หารส�วนตำบล จะพ�จารณาลงโทษผ��ย��นข�อเสนอด�ง

กล�าวเป�นผ��ท��งงาน เว�นแต� องค�การบร�หารส�วนตำบล จะพ�จารณาเห�นว�าผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ม�ใช�เป�นผ��ร�เร��มให�ม�การ

กระทำด�งกล�าวและได�ให�ความร�วมม�อเป�นประโยชน�ต�อการพ�จารณาขององค�การบร�หารส�วนตำบล

                          ๔.๘     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต� ด�งน��

                                   (๑)    ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๒)    ราคาท��เสนอจะต�องเป�นราคาท��รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม และภาษ�อ��นๆ (ถ�าม�) รวมค�าใช�

จ�ายท��งปวงไว�ด�วยแล�ว

                                   (๓)    ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องลงทะเบ�ยนเพ��อเข�าส��กระบวนการเสนอราคา ตามว�น เวลา ท��

กำหนด

                                   (๔)    ผ��ย��นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท��เสนอแล�วไม�ได�

                                   (๕)    ผ��ย��นข�อเสนอต�องศ�กษาและทำความเข�าใจในระบบและว�ธ�การเสนอราคาด�วยว�ธ�

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ของกรมบ�ญช�กลางท��แสดงไว�ในเว�บไซต� www.gprocurement.go.th

๕.    หล�กเกณ��และส�ท��ในการพ�จารณา

๕.๑     การพ�จารณาผลการย��นข�อเสนอประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน�� องค�การบร�หารส�วน

ตำบลจะพ�จารณาต�ดส�นโดยใช�หล�กเกณ�� ราคา

๕.๒     การพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ

                                   กรณ�ใช�หล�กเกณ��ราคาในการพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ องค�การบร�หารส�วนตำบล

จะพ�จารณาจาก ราคารวม

๕.๓     หากผ��ย��นข�อเสนอรายใดม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ถ�กต�องตามข�อ ๒ หร�อย��นหล�กฐานการย��นข�อ

เสนอไม�ถ�กต�อง หร�อไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หร�อย��นข�อเสนอไม�ถ�กต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการพ�จารณาผล การ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะไม�ร�บพ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น เว�นแต�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดเสนอ



เอกสารทางเทคน�คหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของพ�สด�ท��จะจ�างไม�ครบถ�วน หร�อเสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไป

จากเง��อนไขท��องค�การบร�หารส�วนตำบลกำหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ในส�วนท��ม�ใช�

สาระสำค�ญและความแตกต�างน��น ไม�ม�ผลทำให�เก�ดการได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบต�อผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเป�นการผ�ด

พลาดเล�กน�อย คณะกรรมการฯ อาจพ�จารณาผ�อนปรนการต�ดส�ทธ�ผ��ย��นข�อเสนอรายน��น

๕.๔ องค�การบร�หารส�วนตำบลสงวนส�ทธ��ไม�พ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอโดยไม�ม�การ

ผ�อนผ�น ในกรณ�ด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ไม�ปรากฏช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นในบ�ญช�รายช��อผ��ร�บเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� หร�อบ�ญช�รายช��อผ��ซ��อเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� 

ทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ขององค�การบร�หารส�วนตำบล

                                   (๒)    ไม�กรอกช��อผ��ย��นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๓)    เสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไปจากเง��อนไขท��กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ท��เป�นสาระสำค�ญ หร�อม�ผลทำให�เก�ดความได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก�ผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น

๕.๕     ในการต�ดส�นการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อในการทำส�ญญา คณะกรรมการ

พ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อองค�การบร�หารส�วนตำบล ม�ส�ทธ�ให�ผ��ย��นข�อเสนอช��แจงข�อเท�จจร�งเพ��ม

เต�มได� องค�การบร�หารส�วนตำบลม�ส�ทธ�ท��จะไม�ร�บข�อเสนอ ไม�ร�บราคา หร�อไม�ทำส�ญญา หากข�อเท�จจร�งด�งกล�าวไม�

เหมาะสมหร�อไม�ถ�กต�อง

๕.๖ องค�การบร�หารส�วนตำบลทรงไว�ซ��งส�ทธ�ท��จะไม�ร�บราคาต�ำส�ด หร�อราคาหน��งราคาใด 

หร�อราคาท��เสนอท��งหมดก�ได� และอาจพ�จารณาเล�อกจ�างในจำนวน หร�อขนาด หร�อเฉพาะรายการหน��งรายการใด หร�อ

อาจจะยกเล�ก การประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�โดยไม�พ�จารณาจ�ดจ�างเลยก�ได� ส�ดแต�จะพ�จารณา ท��งน�� เพ��อประโยชน�

ของทางราชการเป�นสำค�ญ และให�ถ�อว�าการต�ดส�นขององค�การบร�หารส�วนตำบลเป�นเด�ดขาดผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�อง

ค�าใช�จ�าย หร�อค�าเส�ยหายใดๆ ม�ได� รวมท��ง องค�การบร�หารส�วนตำบลจะพ�จารณายกเล�กการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�และลงโทษผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ท��งงาน ไม�ว�าจะเป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกหร�อไม�ก�ตาม หากม�

เหต�ท��เช��อถ�อได�ว�าย��นข�อเสนอกระทำการโดยไม�ส�จร�ต เช�น การเสนอเอกสารอ�นเป�นเท�จ หร�อใช�ช��อบ�คคลธรรมดา หร�อ

น�ต�บ�คคลอ��นมาเสนอราคาแทน เป�นต�น

                               ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอรายท��เสนอราคาต�ำส�ด เสนอราคาต�ำจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดำเน�น

งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อ

องค�การบร�หารส�วนตำบล จะให�ผ��ย��นข�อเสนอน��นช��แจงและแสดงหล�กฐานท��ทำให�เช��อได�ว�าผ��ย��นข�อเสนอสามารถดำเน�น

งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�เสร�จสมบ�รณ� หากคำช��แจงไม�เป�นท��ร�บฟ�งได� องค�การบร�หารส�วนตำบล

ม�ส�ทธ�ท��จะไม�ร�บข�อเสนอหร�อไม�ร�บราคาของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ท��งน��ผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�าย

หร�อค�าเส�ยหายใดๆ จากองค�การบร�หารส�วนตำบล



๕.๗     ก�อนลงนามในส�ญญา องค�การบร�หารส�วนตำบล อาจประกาศยกเล�กการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส� หากปรากฏว�าม�การกระทำท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการประกวดราคาหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อก

ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอม

ก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระทำการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

๖.     การทำส�ญญาจ�างก�อสร�าง

                               ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะต�องทำส�ญญาจ�างตามแบบส�ญญา ด�งระบ�ในข�อ 

๑.๓ หร�อทำข�อตกลงเป�นหน�งส�อก�บองค�การบร�หารส�วนตำบล ภายใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�ง และจะต�องวาง

หล�กประก�นส�ญญาเป�นจำนวนเง�นเท�าก�บร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ให�องค�การบร�หาร

ส�วนตำบลย�ดถ�อไว�ในขณะทำส�ญญาโดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใด ด�งต�อไปน�� 

๖.๑     เง�นสด

๖.๒     เช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารเซ�นส��งจ�าย ซ��งเป�นเช�คหร�อดราฟท�ลงว�นท��ท��ใช�เช�คหร�อดราฟท�

น��น ชำระต�อเจ�าหน�าท��ในว�นทำส�ญญา หร�อก�อนว�นน��นไม�เก�น ๓ ว�นทำการ

๖.๓     หน�งส�อค�ำประก�นของธนาคารภายในประเทศ ตามต�วอย�างท��คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒) หร�อจะเป�นหน�งส�อค�ำประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ตามว�ธ�การท��กรมบ�ญช�กลางกำหนด

๖.๔     หน�งส�อค�ำประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�น หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท��ได�ร�บอน�ญาตให�

ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค�ำประก�นตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตาม

รายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค�ำประก�นของ

ธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒)

๖.๕     พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

                          หล�กประก�นน��จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ��ยภายใน ๑๕ ว�นน�บถ�ดจากว�นท��ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส� (ผ��ร�บจ�าง) พ�นจากข�อผ�กพ�นตามส�ญญาจ�างแล�ว

๗.    ค�าจ�างและการจ�ายเง�น

องค�การบร�หารส�วนตำบลจะจ�ายค�าจ�างซ��งได�รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ตลอดจนภาษ�อ��น ๆ และค�าใช�

จ�ายท��งปวงแล�ว โดยถ�อราคาเหมารวมเป�นเกณ�� และกำหนดการจ�ายเง�นเป�น จำนวน ๑ งวด ด�งน��

                          เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๑๐๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งานท��งหมดให�แล�วเสร�จ

เร�ยบร�อยตามส�ญญา รวมท��งทำสถานท��ก�อสร�างให�สะอาดเร�ยบร�อย

๘.    อ�ตราค�าปร�บ

                          ค�าปร�บตามส�ญญาจ�างแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น�� หร�อข�อตกลงจ�างเป�น

หน�งส�อจะกำหนด ด�งน��

๘.๑     กรณ�ท��ผ��ร�บจ�างนำงานท��ร�บจ�างไปจ�างช�วงให�ผ��อ��นทำอ�กทอดหน��งโดยไม�ได�ร�บอน�ญาตจาก

องค�การบร�หารส�วนตำบล จะกำหนดค�าปร�บสำหร�บการ��า��นด�งกล�าวเป�นจำนวนร�อยละ๑๐.๐๐ ของวงเง�นของงาน

จ�างช�วงน��น



๘.๒     กรณ�ท��ผ��ร�บจ�างปฏ�บ�ต�ผ�ดส�ญญาจ�างก�อสร�าง นอกเหน�อจากข�อ ๘.๑ จะกำหนดค�าปร�บ

เป�นรายว�นเป�นจำนวนเง�นตายต�วในอ�ตราร�อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ�าง

๙.    การร�บประก�นความชำร�ดบกพร�อง

                          ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ซ��งได�ทำส�ญญาจ�าง ตามแบบ ด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อข�อ

ตกลงจ�างเป�นหน�งส�อแล�วแต�กรณ� จะต�องร�บประก�นความชำร�ดบกพร�องของงานจ�างท��เก�ดข��นภายในระยะเวลา ไม�น�อย

กว�า ๒ ป�  น�บถ�ดจากว�นท��องค�การบร�หารส�วนตำบลได�ร�บมอบงาน โดยต�องร�บจ�ดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ด�

ด�งเด�มภายใน  ๗  ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�งความชำร�ดบกพร�อง

๑๐.    ข�อสงวนส�ท��ในการย��นข�อเสนอและอ��น ๆ

๑๐.๑   เง�นค�าจ�างสำหร�บงานจ�างคร��งน�� ได�มาจาก กรมส�งเสร�มการปกครองท�องถ��น งบ

เง�นอ�ดหน�นเฉพาะก�จ ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในส�ญญาจะกระทำได�ต�อเม��อ องค�การบร�หารส�วนตำบลได�ร�บแจ�งอน�ม�ต�เง�น

ค�าก�อสร�างจากกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถ��น งบเง�นอ�ดหน�นเฉพาะก�จ ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.๒   เม��อองค�การบร�หารส�วนตำบลได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ร�บจ�าง และได�

ตกลงจ�าง ตามการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�แล�ว ถ�าผ��ร�บจ�างจะต�องส��งหร�อนำส��งของมาเพ��องานจ�างด�งกล�าวเข�ามา

จากต�างประเทศ และของน��นต�องนำเข�ามาโดยทางเร�อในเส�นทางท��ม�เร�อไทยเด�นอย�� และสามารถให�บร�การร�บขนได�

ตามท��ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร�บจ�างจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�า

ด�วยการส�งเสร�มการพาณ�ชยนาว� ด�งน��

                                   (๑)    แจ�งการส��งหร�อนำส��งของด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�า ภายใน ๗ 

ว�น น�บต��งแต�ว�นท��ผ��ร�บจ�างส��งหร�อซ��อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของท��ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��นได�

                                   (๒)    จ�ดการให�ส��งของด�งกล�าวบรรท�กโดยเร�อไทย หร�อเร�อท��ม�ส�ทธ�เช�นเด�ยวก�บเร�อไทย

จากต�างประเทศมาย�งประเทศไทย เว�นแต�จะได�ร�บอน�ญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรท�กส��งของน��น โดยเร�ออ��นท��ม�ใช�เร�อ

ไทย ซ��งจะต�องได�ร�บอน�ญาตเช�นน��นก�อนบรรท�กของลงเร�ออ��น หร�อเป�นของท��ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��น

                                   (๓)    ในกรณ�ท��ไม�ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ��ร�บจ�างจะต�องร�บผ�ดตามกฎหมายว�าด�วย

การส�งเสร�มการพาณ�ชยนาว�

๑๐.๓   ผ��ย��นข�อเสนอซ��งองค�การบร�หารส�วนตำบลได�ค�ดเล�อกแล�ว ไม�ไปทำส�ญญาหร�อข�อตกลง

จ�างเป�นหน�งส�อภายในเวลาท��กำหนดด�งระบ�ไว�ในข�อ ๗ องค�การบร�หารส�วนตำบลจะร�บหล�กประก�นการย��นข�อเสนอ 

หร�อเร�ยกร�องจากผ��ออกหน�งส�อค�ำประก�น การย��นข�อเสนอท�นท� และอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชดใช�ความเส�ยหายอ��น (

ถ�าม�) รวมท��งจะพ�จารณาให�เป�นผ��ท��งงาน ตามระเบ�ยบกระทรวงการคล�งว�าด�วยการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�

ภาคร�ฐ 



๑๐.๔ องค�การบร�หารส�วนตำบลสงวนส�ทธ��ท��จะแก�ไขเพ��มเต�มเง��อนไข หร�อข�อกำหนดในแบบ

ส�ญญาหร�อข�อตกลงจ�างเป�นหน�งส�อให�เป�นไปตามความเห�นของสำน�กงานอ�ยการส�งส�ด (ถ�าม�)

๑๐.๕   ในกรณ�ท��เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น�� ม�ความข�ดหร�อแย�งก�น

ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต�ตามคำว�น�จฉ�ยขององค�การบร�หารส�วนตำบล คำว�น�จฉ�ยด�งกล�าวให�ถ�อเป�นท��ส�ด และผ��ย��นข�อ

เสนอไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายใดๆ เพ��มเต�ม

๑๐.๖   องค�การบร�หารส�วนตำบล อาจประกาศยกเล�กการจ�ดจ�างในกรณ�ต�อไปน��ได� โดยท��ผ��ย��น

ข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�าเส�ยหายใดๆ จากองค�การบร�หารส�วนตำบลไม�ได�

                                   (๑)    องค�การบร�หารส�วนตำบลไม�ได�ร�บการจ�ดสรรเง�นท��จะใช�ในการจ�ดจ�างหร�อได�ร�บจ�ด

สรรแต�ไม�เพ�ยงพอท��จะทำการจ�ดจ�างคร��งน��ต�อไป

                                   (๒)    ม�การกระทำท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการจ�ดจ�างหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�

ผลประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมหร�อสมยอมก�น

ก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระทำการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจ�ดจ�างคร��งน��ต�อไปอาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�องค�การบร�หารส�วน

ตำบล หร�อกระทบต�อประโยชน�สาธารณะ

                                   (๔)    กรณ�อ��นในทำนองเด�ยวก�บ (๑) (๒) หร�อ (๓) ตามท��กำหนดในกฎกระทรวงซ��งออก

ตามความในกฎหมายว�าด�วยการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๑.    การปร�บราคาค�างานก�อสร�าง

                          การปร�บราคาค�างานก�อสร�างตามส�ตรการปร�บราคาด�งระบ�ในข�อ ๑.๕ จะนำมาใช�ในกรณ�ท�� ค�า

งานก�อสร�างลดลงหร�อเพ��มข��น โดยว�ธ�การต�อไปน��

ตามเง��อนไข หล�กเกณ�� ส�ตรและว�ธ�คำนวณท��ใช�ก�บส�ญญาแบบปร�บราคาได�ตามมต�คณะร�ฐมนตร�

เม��อว�นท�� ๒๒ ส�งหาคม ๒๕๓๒ เร��อง การพ�จารณาช�วยเหล�อผ��ประกอบอาช�พงานก�อสร�าง ตามหน�งส�อสำน�กเลขาธ�การ

คณะร�ฐมนตร� ท�� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงว�นท�� ๒๔ ส�งหาคม ๒๕๓๒

                          ส�ตรการปร�บราคา (ส�ตรค�า K) จะต�องคงท��ท��ระด�บท��กำหนดไว�ในว�นแล�วเสร�จตามท��กำหนดไว�ใน

ส�ญญา หร�อภายในระยะเวลาท��องค�การบร�หารส�วนตำบลได�ขยายออกไป โดยจะใช�ส�ตรของทางราชการท��ได�ระบ�ในข�อ 

๑.๕

๑๒.    มาตรฐาน��ม�อช�าง

                          เม��อองค�การบร�หารส�วนตำบลได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ร�บจ�างและได�ตกลงจ�างก�อ

สร�างตามประกาศน��แล�ว ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องตกลงว�าในการปฏ�บ�ต�งานก�อสร�างด�งกล�าว ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องม�และใช�ผ��

ผ�านการทดสอบ มาตรฐาน��ม�อช�างหร�อผ��ผ�านการทดสอบมาตราฐาน��ม�อช�างจาก ผ��ม�ว�ฒ�บ�ตรระด�บ ปวช. ปวส. และ

ปวท. หร�อเท�ยบเท�าจากสถาบ�นการศ�กษาท�� ก.พ. ร�บรองให�เข�าร�บราชการได� หร�อผ��ม�ว�ฒ�บ�ตรระด�บ ปวช. ปวส. และ

ปวท. หร�อเท�ยบเท�าจากสถาบ�นการศ�กษาท�� ก.พ. ร�บรองให�เข�าร�บราชการได� ในอ�ตราไม�ต�ำกว�าร�อยละ ๐.๑ ของแต�ละ 

สาขาช�างแต�จะต�องม�จำนวนช�างอย�างน�อย ๑ คน ในสาขาช�างสาขาหน��ง ด�งต�อไปน��



๑๒.๑    ช�างก�อสร�าง

๑๒.๒    โยธา

๑๓.    การป��บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ�ยบ

                          ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�าง ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ร�บจ�างต�องปฏ�บ�ต�

ตามหล�กเกณ��ท��กฎหมายและระเบ�ยบได�กำหนดไว�โดยเคร�งคร�ด

๑๔.    การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

องค�การบร�หารส�วนตำบล สามารถนำผลการปฏ�บ�ต�งานแล�วเสร�จตามส�ญญาของผ��ย��นข�อเสนอท��

ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ร�บจ�างเพ��อนำมาประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

                          ท��งน�� หากผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกไม�ผ�านเกณ��ท��กำหนดจะถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อ

ทำส�ญญาก�บองค�การบร�หารส�วนตำบล ไว�ช��วคราว

องค�การบร�หารส�วนตำบลโพธ��หมากแข�ง

       ก�นยายน ๒๕๖๓


