
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 โครงการ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 4 โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ  หมู่ท่ี 5  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 250 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการ
ก่อสร้าง  578,000.- บาท ( -ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-
ห้าแสนสองหม่ืนห้าพัน-บาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร   ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  578,000.- 
บาท ( -ห้าแสน-เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-ห้าแสนสองหม่ืนห้า
พันบาทถ้วน-) 

 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  
578,000.- บาท ( -ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-ห้าแสน
สองหม่ืนห้าพัน-บาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 195 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลาง 569,000.- บาท (-ห้า
แสนหกหม่ืนเก้าพัน-บาทถ้วน-)  ราคางบประมาณ 526,000.- บาท (-ห้าแสนสองหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)   

 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซ่ึงมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินดังน้ี 
 

   /โครงการ... 
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โครงการท่ี 1  ไม่น้อยกว่า   262,500.- บาท 

   โครงการท่ี 2  ไม่น้อยกว่า   262,500.- บาท 
   โครงการท่ี 3  ไม่น้อยกว่า   262,500.- บาท 
   โครงการท่ี 4  ไม่น้อยกว่า   263,000.- บาท 
     
  2.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  4.  เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลอง 
  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ณ วันท่ีประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

7.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติม  ในวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
  -  โครงการท่ี ๑  เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. 
  -  โครงการท่ี ๒  เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. 
  -  โครงการท่ี 3  เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  
  -  โครงการท่ี 4  เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. 
   

ผู้ซ้ือเอกสารรายใดไม่ไปดูสถานท่ี และรับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติมตามวันและเวลาดังกล่าว
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะถือว่าได้รับทราบคําชี้แจงตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว 
เม่ือมีอุปสรรคและปัญหาในการทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองไม่ได้ 

   กําหนดย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันท่ี  23  สิงหาคม  2560 
   - โครงการท่ี 1  ระหว่างเวลา  09.00 – 09.30 น.   

- โครงการท่ี 2  ระหว่างเวลา  09.30 – 10.00 น.   
- โครงการท่ี 3  ระหว่างเวลา  10.00 – 10.30 น.   
- โครงการท่ี 4  ระหว่างเวลา  10.30 – 11.00 น.   

 
 

 
/ณ ศูนย์รวม... 

 
 



 
- 3 - 

 
  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างระดับอําเภอ ท่ีว่าการอําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)  
ในวันท่ี  29  สิงหาคม  2560   
 

   กําหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี  6  กันยายน  2560    
   - โครงการท่ี 1   ระหว่างเวลา  09.30 – 10.00 น.   

- โครงการท่ี 2   ระหว่างเวลา  10.10 – 10.40 น.   
- โครงการท่ี 3   ระหว่างเวลา  10.50 – 11.20 น.   
- โครงการท่ี 4   ระหว่างเวลา  11.30 – 12.00 น.   
 

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคาชุดละ 500.- บาท  ได้ 
ณ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันท่ี  7  
สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  16  สิงหาคม  2560   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดูรายละเอียดได้
ท่ีwww.gprocurement.go.th หรือ  www.chalong.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข  075-
354-137  ในวันและเวลาราชการ 

   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    7    สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

        

 
 (นายสุนทร  ใจห้าว) 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  E1 / 2560 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  4  โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง   
ลงวันท่ี  7  สิงหาคม  2560 

--------------------------------------- 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  4  โครงการ  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดังน้ี 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ  หมู่ท่ี 5  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 250 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการ
ก่อสร้าง  578,000.- บาท ( -ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-
ห้า-แสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร   ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  578,000.- 
บาท ( -ห้าแสน-เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-ห้า-แสนสองหม่ืนห้า
พันบาทถ้วน-) 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  
578,000.- บาท ( -ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน- )   ราคางบประมาณ 525,000.- บาท (-ห้าแสน
สองหม่ืนห้าพัน-บาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 195 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลาง 569,000.- บาท (-ห้า
แสนหกหม่ืนเก้าพัน-บาทถ้วน-)  ราคางบประมาณ 526,000.- บาท (-ห้าแสนสองหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)   

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.1  แบบรูปและรายละเอียด              
          1.2  แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
          1.3  แบบใบจ้างปริมาณงานและราคา 
        1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3  
ฝ่าย)   
   1.5  แบบสัญญาจ้าง 

/1.6 แบบหนังสือ... 
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   1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน                 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

      1.7  บทนิยาม 
      (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
      (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 

            (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
   1.9  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ (Bill of Quantites) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ีอให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 
  2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า น้ัน 

2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

2.6 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของราคางบประมาณแต่ละโครงการ และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองเชื่อถือ 

2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ   

2.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 
 

/3. หลักฐาน... 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   3.1  ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
      (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
      (4) สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องสําหรับผู้ประกอบการค้า
ประเภทร้านค้าจะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 
      (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1) 
    3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
        (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
        (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
        (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
        (5) บัญชีรายการก่อสร้าง /หรือใบแจ้งปริมาณงาน  
        (6) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        (7) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
 

  4. การเสนอราคา 
    4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารท่ีประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาดังน้ี 
      โครงการท่ี 1   ไม่น้อยกว่า .........90....... วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสดุท้าย  
      โครงการท่ี 2   ไม่น้อยกว่า .........90....... วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสดุท้าย  
      โครงการท่ี 3   ไม่น้อยกว่า ..........90...... วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสดุท้าย  
      โครงการท่ี 4   ไม่น้อยกว่า .........90....... วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสดุท้าย 

 
/โดยภายใน... 
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โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
    4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จดังน้ี 
      โครงการท่ี 1   ไม่เกิน.......60......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
      โครงการท่ี 2   ไม่เกิน.......60......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
      โครงการท่ี 3   ไม่เกิน.......60......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
      โครงการท่ี 4   ไม่เกิน.......60......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
    4.5 ก่อนย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด
เสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังน้ี 

                 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5  
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สภาพ หมู่ท่ี 5 
ตําบลฉลอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี....E1/2560.......” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ ในวันท่ี  23  
สิงหาคม  2560 ต้ังแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา  09.30 น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง
ระดับอําเภอ  ท่ีว่าการอําเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4  
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 ตําบลฉลอง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยระบุไว้ ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี....E1/2560.......” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ ในวันท่ี  23  
สิงหาคม 2560   ต้ังแต่เวลา  09.30 น. ถึงเวลา  10.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง
ระดับอําเภอ ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10  
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10 
ตําบลฉลอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี....E1/2560.......” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ ในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2560   ต้ังแต่เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างระดับ
อําเภอ ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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      4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9  
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9 ตําบลฉลอง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยระบุไว้ ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี....E1/2560.......” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้างตามโครงการ ในวันท่ี  23 
สิงหาคม 2560  ต้ังแต่เวลา  10.30 น. ถึงเวลา  11.00 น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างระดับ
อําเภอ ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 

    คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ้าง  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ 
ร่ วมกันระหว่ างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.7 (1)  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่
ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า   กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการดําเนินการประมูล 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือ
ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่
คณะกรรมการดําเนินการ 
ประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
 คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด  ๆระหว่างการประกวดราคาฯ  เพ่ือให้
การประมูลฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
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  (2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเริ่มต้นการประมูลครั้ง
น้ี จะต้องเริ่มต้นท่ี โดยแยกแต่ละโครงการดังน้ี 
  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5 
      ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 578,000.-
บาท  (-ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 
      ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 578,000.-
บาท  (-ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10 
      ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 578,000.-
บาท  (-ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9 
      ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 569,000.-
บาท  (-ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
  (3) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
  (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
   (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลจ้างฯ  และจะต้องเสนอลดราคาข้ัน
ตํ่า (Minimum Bid)  แยกแต่ละโครงการ ดังน้ี 
    1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5  จะต้องเสนอราคา
ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท  จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 จะต้องเสนอราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท  จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ 
ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10  จะต้องเสนอ
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท  จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9   จะต้องเสนอราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000.- บาท  จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ 
ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
  (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลฯเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา 
 

/(9) การประมูล... 
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   (9)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี 6 กันยายน 2560  ตามเวลาดังน้ี 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5   
เสนอราคาระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.  
       2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4  
เสนอราคาระหว่างเวลา 10.10 - 10.40 น.  
       3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10   
เสนอราคาระหว่างเวลา 10.50 - 11.20 น.  
       4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9    
เสนอราคาระหว่างเวลา 11.30 - 12.00 น.  
 

  ๕. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค โดย

แยกแยกแต่ละโครงการ ดังน้ี 
      1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5   
     หลักประกันซอง   จํานวน  26,250.- บาท    (-สองหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)    
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 
     หลักประกันซอง   จํานวน  26,250.- บาท    (-สองหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10   
          หลักประกันซอง   จํานวน  26,250.- บาท    (-สองหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9    
     หลักประกันซอง   จํานวน  26,300.- บาท    (-สองหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)    
 

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  

5.1 เงินสด 
5.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีย่ืน

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

      6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะพิจารณา

ตัดสินด้วยราคารวมของโครงการ (พิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการหรือพิจารณาตัดสินเป็นรายโครงการ) โดย
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้ครบตามจํานวนและถูกต้องตามรายละเอียดท่ีกําหนด 

 
/6.2 หากผู้ประสงค์... 



- 8 - 
 

   6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐาน  การเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน   เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล เท่าน้ัน 
   6.3 องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   6.5 องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบล 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
น้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
   6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.7  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบล
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
     

  7. การทําสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
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7.1 เงินสด 
   7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
   7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุ รกิจคํ้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
   7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  สัญญาเป็นราคาเหมารวม 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด ดังน้ี 
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5 

           โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100  
ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 
           โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100  
ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10 
           โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100  
ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 

 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9 
           โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 100  
ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 
      ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันท้ัง 4 โครงการ 
 

        ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาดังน้ี 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5   ไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับ
ถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4  ไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับถัดจาก
วันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

/โครงการ... 
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   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10   ไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับ
ถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9   ไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับถัดจาก
วันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

           11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ีได้มาจาก ดังน้ี 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5 
 เงินงบประมาณประจําปี ๒๕60  แผนงานเคหะและชุมชนและจะลงนามในสัญญาจ้างได้
ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีงบประมาณเพียงพอและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้หากภายในปีงบประมาณ 2560 มีงบประมาณไม่เพียงพอ  และเน่ืองจากราคากลางในการ
ก่อสร้างสูงกว่าราคางบประมาณ หากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ คณะกรรมการประมูลจ้างฯ 
มีอํานาจในการต่อรองราคาให้คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณและองค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลองมีสิทธิ์จ่ายค่าจ้างได้เท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณเท่าน้ัน 
       2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าถํ้าเขาพรง หมู่ท่ี 4 
 เงินงบประมาณประจําปี ๒๕60  แผนงานเคหะและชุมชนและจะลงนามในสัญญาจ้างได้
ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีงบประมาณเพียงพอและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้หากภายในปีงบประมาณ 2560 มีงบประมาณไม่เพียงพอ  และเน่ืองจากราคากลางในการ
ก่อสร้างสูงกว่าราคางบประมาณ หากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ คณะกรรมการประมูลจ้างฯ 
มีอํานาจในการต่อรองราคาให้คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณและองค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลองมีสิทธิ์จ่ายค่าจ้างได้เท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณเท่าน้ัน 
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ท่ี 10 
 เงินงบประมาณประจําปี ๒๕60  แผนงานเคหะและชุมชนและจะลงนามในสัญญาจ้างได้
ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีงบประมาณเพียงพอและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้หากภายในปีงบประมาณ 2560 มีงบประมาณไม่เพียงพอ  และเน่ืองจากราคากลางในการ
ก่อสร้างสูงกว่าราคางบประมาณ หากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ คณะกรรมการประมูลจ้างฯ 
มีอํานาจในการต่อรองราคาให้คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณและองค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลองมีสิทธิ์จ่ายค่าจ้างได้เท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณเท่าน้ัน 
       4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ปราศรัย หมู่ท่ี 9 
 เงินงบประมาณประจําปี ๒๕60  แผนงานเคหะและชุมชนและจะลงนามในสัญญาจ้างได้
ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีงบประมาณเพียงพอและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้หากภายในปีงบประมาณ 2560 มีงบประมาณไม่เพียงพอ  และเน่ืองจากราคากลางในการ
ก่อสร้างสูงกว่าราคางบประมาณ หากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ คณะกรรมการประมูลจ้างฯ 
มีอํานาจในการต่อรองราคาให้คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณและองค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลองมีสิทธิ์จ่ายค่าจ้างได้เท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณเท่าน้ัน 
 
 

/11.2 เม่ือองค์การ... 
 
 

  



 
- 11 - 

 
 

  11.2 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
    (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ี
ผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะน้ัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบล จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    

 

    12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ10 ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

12.1 ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือช่างสํารวจ 
 
 
 

/13. การปฏิบัติตาม... 
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13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

 

                                                     วันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
                   
 

 


