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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง  ประมูลจางโครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานแพรกหนามแดง-บานคลองผีหลอก  
หมูท่ี 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง  (แบบซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-002  
บานคลองผีหลอก-บานแพรกหนามแดง หมูท่ี 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)  

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  มีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสรางถนน                
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานแพรกหนามแดง-บานคลองผีหลอก หมูที่ 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง (แบบซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-002 บานคลองผีหลอก-บานแพรกหนามแดง หมูที่ 4, 6 ตําบล             
แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยมีรายการซอมสรางถนนผิวแอสฟลทดังนี ้
  1.  ทําการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พรอมบดอัดไมนอยกวา 95% MODIFIRD PROCTOR DENSITY 
  2.  เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 2,574 เมตร พรอมบดอัดไมนอยกวา 95%   MODIFIRD 
PROCTOR DENSITY  
  3.  ไพรมโคทพื้นทาง 
  4.  ทําผิวทางแอสฟลทติก หนา 0.04 เมตร ถนนกวาง 6.00 เมตร ไหลทางแอสฟลทติก ขางละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,574 เมตร (ไมรวมความยาวสะพาน) 
  5.  ทาสีสะพานใหม, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกันโคง, หลักกิโลเมตร, หลักเขตทาง ทุกระยะ 100 เมตร 
พรอมตีเสนแบงทิศทางจราจร 
   รายละเอียดแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2557 และแบบมาตรฐานสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102-,ทถ-3-103, ทถ-3-104, ทถ-3-106, ทถ-3-107, ทถ-3-108, 
ทถ-3-109, ทถ.3-110(1), ทถ-3-111, ทถ-3-112, ทถ-3-113, ทถ-3-114 และทถ-3-116(1) กําหนดสงมอบงาน        
90  วัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งราคากลางในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 9,865,000 
บาท (เกาลานแปดแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยแบงงวดงานออกเปน 3 งวด 
  งวดที่ 1 เปนจํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานพ้ืนทาง โดยรื้อพื้นทางเดิม
และบดอัดแนน, ลงวัสดุพื้นทางหินคลุกบดอัดแนน (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร) แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานผิวทาง โดยลาดยาง
ไพรมโคด, ทําผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 
  งวดที่ 3 (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงิน 4,865,000 บาท (สี่ลานแปดแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) เมื่อ ผูรับ
จางปฏิบัติงาน พื้นทาติดตั้งเครื่องหมายจราจร และหลักนําทาง, ตีเสนจราจร, ทาสีราวสะพาน แลวเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทํา
สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในสัญญาจางแลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา 
 
 
 

 
/ผูมีสิทธิเสนอราคา......... 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๑.  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
   2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
  4.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
  5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,959,500 บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเชื่อถือ 
  6.  นติิบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
  7.  นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ 
  8.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  8  มกราคม  2558  ระหวางเวลา  
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมาพรอมเพรียงกัน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทั้งนี้ผูที่ไมมาดู
สถานที่กอสราง และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิม่เติม ตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไว หากไดมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให
ถือวาเสมือนวาไดยินยอมและรับทราบขอมูลและคําชี้แจงดังกลาวแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพน
ความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไมได 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการ
อําเภออัมพวา) และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 20 มกราคม 2558 และกําหนดเสนอ
ราคาในวันที่ 29 มกราคม 2558  ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 10.30 น. 
   ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในราคาชุดละ  9,000.-  บาท             
(-เกาพันบาทถวน-)  ไดที่ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึง
วันที่ 9 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๓๓, ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ 
หรือทางเว็บไซต www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.dla.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7  . 
 
 

(นายทวีป   อมศิริ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

http://www.phragnamdang.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 1/2558 
การจางโครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานแพรกหนามแดง-บานคลองผีหลอก  

หมูท่ี 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง  (แบบซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-002  
บานคลองผีหลอก-บานแพรกหนามแดง หมูท่ี 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ลงวันท่ี  29  ธันวาคม  2557 
************************** 

 
   ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง” 
มีความประสงคที่จะประมูลจางโครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีต สายบานแพรกหนามแดง-บานคลองผีหลอก 
หมูที่ 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง (แบบซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-002 บานคลอง
ผีหลอก-บานแพรกหนามแดง หมูที่ 4, 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยมีรายการซอมสราง
ถนนผิวแอสฟลทดังนี ้
  1.  ทําการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พรอมบดอัดไมนอยกวา 95% MODIFIRD PROCTOR DENSITY 
  2.  เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 2,574 เมตร พรอมบดอัดไมนอยกวา 95% MODIFIRD 
PROCTOR DENSITY  
  3.  ไพรมโคทพื้นทาง 
  4.  ทําผิวทางแอสฟลทติก หนา 0.04 เมตร ถนนกวาง 6.00 เมตร ไหลทางแอสฟลทติก ขางละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,574 เมตร (ไมรวมความยาวสะพาน) 
  5.  ทาสีสะพานใหม, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกันโคง, หลักกิโลเมตร, หลักเขตทาง ทุกระยะ 100 เมตร 
พรอมตีเสนแบงทิศทางจราจร 
   รายละเอียดแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2557 และแบบมาตรฐานสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-3-101, ทถ-3-102-,ทถ-3-103, ทถ-3-104, ทถ-3-106, ทถ-3-107, ทถ-3-108, 
ทถ-3-109, ทถ.3-110(1), ทถ-3-111, ทถ-3-112, ทถ-3-113, ทถ-3-114 และทถ-3-116(1) กําหนดสงมอบงาน                  
90 วัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งราคากลางในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น  9,865,000 
บาท (เกาลานแปดแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยแบงงวดงานออกเปน 3 งวด 
  งวดที่ 1 เปนจํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานพ้ืนทาง โดยรื้อพื้นทางเดิม
และบดอัดแนน, ลงวัสดุพื้นทางหินคลุกบดอัดแนน (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร) แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานผิวทาง โดยลาดยาง
ไพรมโคด, ทําผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 
  งวดที่ 3 (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงิน 4,865,000 บาท (สี่ลานแปดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงาน พื้นทาติดตั้งเครื่องหมายจราจร และหลักนําทาง, ตีเสนจราจร, ทาสีราวสะพาน แลวเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทํา
สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในสัญญาจางแลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา 
   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
   1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส 
    1.1  แบบรูปและรายการละเอียด   
    1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    1.3  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
    1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    1.5  แบบสัญญาจาง 
 
 

/1.6  แบบหนงัสือค้ํา......... 
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    1.6  แบบหนังสือค้ําประกัน 
     (1)  หลักประกันซอง 
     (2)  หลักประกันสัญญา 
    1.7  บทนิยาม   
             (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
      (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    1.8  แบบบญัชีเอกสาร 
     (1)  บัญชเีอกสารสวนที่  1   
     (2)  บัญชเีอกสารสวนที่  2    
   2.คุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคา 
   2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  
    2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
รายอื่น  และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
   2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
   2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบคุคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระมลู
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,959,500 บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) และเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเชื่อถือ 
   2.6  นติิบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
   2.7  นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   2.8  คูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยก เปน  2 สวน  คือ 
    3.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
      (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
     (ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรบัรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
 

 
 

/(2) ในกรณี......... 
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  (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
     (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
     (4) สําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
     (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบใน ขอ 1.8 (1) 
    3.2 สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
     (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี )  
     (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
     (3)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
     (4)  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทัง้รับรองสาํเนาถูกตอง 
     (5)  บญัชีรายการกอสราง 
     (6)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
      (7)  บญัชเีอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)  
  4. การเสนอราคา 
       4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
   4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
    4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  120  วัน  นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได   
    4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน 
90  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ใหเริ่มทํางาน  
    4.5  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา ควรตรวจดูวาราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/2558”  ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
19 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภออัมพวา) 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ ตามขอ 3.2  
 

/และจะประกาศ......... 
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และจะประกาศรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา) และองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง  จะแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิจะเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขัน ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อ          
ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนาม
แดง จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง ผูประสงคจะเสนอราคากับ                 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  
นับแตวันที่รับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด
ใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา กระบวนการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบคุคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนท่ีคางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  
เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได  
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยไมแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ   
   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการ 
ใด ๆ ระหวางการประมูลจางเพื่อใหการประมูลจาง ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏบิัต ิดงันี้  
     (1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (UserID) และรหัสผาน 
(Password ) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
     (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ผูโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
     (3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จะเริ่มที่ 9,865,000 
บาท  (เกาลานแปดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) 
     (4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย          
ทั้งปวงไวดวยแลว 
     (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ 
    (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum  Bid) 
ไมนอยกวาครั้งละ  10,000.- บาท (หนึง่หมืน่บาทถวน)  จากราคาเริ่มตน ในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตอง
เสนอราคาครั้งละไมนอยกวา  10,000.- บาท (หนึง่หมืน่บาทถวน)  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอแลว 
     (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯเสร็จสิ้นแลว  จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกบัราคาที่เสนอหลังสุด 

/8.  ผูมีสิทธิ......... 
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     (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ทั้งนี ้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
   5. หลักประกันซอง   
    ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน  493,250 บาท (สี่แสนเกาหมื่นสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช 
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี   
    5.1  เงินสด 
    5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง”  โดยเปนเช็คลงวันที ่    
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการ ของทางราชการ 
    5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ  1.6 (1) 
     5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารดัง
ระบุในขอ 1.6 (1) 
    5.5  พันธบัตรรฐับาลไทย 
    หลักประกันซองตามขอน้ี “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย             
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
    การคืนหลักหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย และองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง กําหนดหลักเกณฑการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา ดังนี ้
    1.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in เขาสูระบบ 
    2.  ผูมีสิทธิเสนอราคา Log in แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขท่ี
กําหนดโดยเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนประมูล 
    3.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดทาย 
    4.  ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา 
    6. หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณาราคา 
    6.1  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
    6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น              
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส          
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  
เทานั้น 
    6.3  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 
     (1)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบรหิารสวนตําบลแพรกหนามแดง  
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

/6.4  ในการตัดสิน......... 
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   6.4  ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธใิหผูประสงคจะเสนอราคา
ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบล                
แพรกหนามแดง มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
    6.5  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตาํบลแพรกหนามแดงเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคาการกระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
    6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา                  
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคายางเปนธรรม ตามขอ 1.7    
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล 
แพรกหนามแดง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   7.  การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง ) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ 1.5 กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง หากผูเสนอราคาไมมา
ทําสัญญา ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น หากตองจางผูรับจางรายใหม และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได  ใหองคการบริหารสวนตําบล
แพรกหนามแดง ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
    (1)  เงินสด 
    (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง”  โดยเปนเช็คลงวันที ่             
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
    (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.6 (2) 
    (4)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (2)   
    (5)  พันธบตัรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมคิดดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว 
   8. คาจางและการจายเงิน (สําหรับสัญญาเปนราคาเหมารวม) 
    องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   3   งวด ดงันี ้
    งวดที่ 1 เปนจํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานพื้นทาง โดยรื้อ
พื้นทางเดิมและบดอัดแนน, ลงวัสดุพื้นทางหินคลุกบดอัดแนน (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร) แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 
45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
    งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานผิวทาง โดย
ลาดยางไพรมโคด, ทําผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร แลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

/งวดที่ 3...... 
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    งวดที่ 3 (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงิน 4,865,000 บาท (สี่ลานแปดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) 
เมื่อผูรับจางปฏิบัติงาน พื้นทาติดตั้งเครื่องหมายจราจร และหลักนําทาง, ตีเสนจราจร, ทาสีราวสะพาน แลวเสร็จทั้งหมด รวมทั้ง
ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในสัญญาจางแลวเสร็จทั้งหมด โดยใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันทีล่งนามในสัญญา 
   9. อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสญัญาจาง ขอ 1.5  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสญัญาตอวัน 
   10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
    ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง           
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่ไดเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา......2......ป.....-...เดือน นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซม  แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน....15....วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   
   11. ขอสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่น ๆ  
     11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีเรงดวน ประจําปงบประมาณ 2557    
    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดรับอนุมัติ
เงินประจํางวดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเทานั้น  
    ราคากลางของงานกอสราง ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงินทั้งสิ้น  
9,865,000 บาท (เกาลานแปดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) 
    11.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปน 
ผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธเิสนอราคาผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัตติามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
     (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นเจาทาภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตร ี                 
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
     (2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนหรือมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม  ประการยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
     (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย               
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
    11.3  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตอองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงแลว  จะถอนตัวออกจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมิได  และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว  ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.7  (4)  (5) 
(6) และ (7) มิฉะน้ัน องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะริบหลักประกันซอง จํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
     11.4  ผูมีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  ดังระบุไวในขอ  7  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

/11.5  องคการ...... 
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    11.5  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
   12. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช.ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบนัการศึกษาที่ กพ.รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10 ของแต
ละสาขา  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   1   คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
    12.1  ชางโยธา 
   13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหวางระยะเวลาการกอสราง   ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย  และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
 
 

(นายทวีป  อมศิริ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

วันที่  29  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7 
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