
 
 

บบ ปปช.1 
การปຂดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 

ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละราคากลาง฿นงานกอสรຌาง 
 

ํ. ชืไอครงการ   กอสรຌาง ถนนลาดยางผิวทางจราจรบบอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยก ทช.นม.3002 
ถึงยก ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก หมูทีไ 3        
หนวยงานจຌาของครงการ      องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช      

๎. วงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร  2,770,000.- บาท  (-สองลຌานจใดสนจใดหมืไนบาทถຌวน-)   
๏. ลักษณะงาน    กอสรຌางขนาดผิวจราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 917.00 มตร เหลทางชนิด AC กวຌางขຌาง

ละ 0.50 มตร (พืๅนทีไผิวจราจรรวมเหลทาง รวมพืๅนทีไ จ านวน 5,502 ตารางมตร) พรຌอมงานตีสຌนจราจร 
ละติดตัๅงปງายประชาสัมพันธ์ครงการ 1 ปງาย        

๐. ราคากลางค านวณ  ณ  วันทีไ    24  พฤษภาคม  2559         ป็นงิน      2,750,000.- บาท            
(-สองลຌานจใดสนหຌาหมืไนบาทถຌวน-)           

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง 
๑.ํ บบ ปร.๐           

๑.๎ บบ ปร.๑           

      ๒.  รายชืไอคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๒.ํ  นายภูดิศ    วงศ์ประยูร   ประธานกรรมการฯ     
 ๒.๎  นายสวัสดิ์   พจน์ฉิมพลี   กรรมการฯ      
 ๒.๏  จาสิบตรีธีระชัย   คอกขุนทด  กรรมการฯ      
                
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช 
รืไอง  ประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ครงการกอสรຌางถนนลาดยางผิวทางจราจรบบอสฟัลติก   
คอนกรีต สายทางยก ทช.นม.3002 ถึงยก ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก หมูทีไ 3 

 ………………………………………………………………………………………………..…….. 
ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช   มีความประสงค์จะประ กวดราคาจຌาง ดຌวยวิธีการทาง

อิลใกทรอนิกส์ ครงการ กอสรຌางถนนลาดยางผิวทางจราจรบบอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยก ทช.นม.3002 ถึง
ยก ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก  หมูทีไ 3  ดยกอสรຌาง ขนาดผิวจราจรกวຌาง 5.00 
มตร ยาว 917.00 มตร เหลทางชนิด AC กวຌางขຌางละ 0.50 มตร (พืๅนทีไผิวจราจรรวมเหลทาง รวมพืๅนทีไ จ านวน 
5,502 ตารางมตร) พรຌอมงานตีสຌนจราจร ละติดตัๅงปງายประชาสัมพันธ์ครงการ 1 ปງาย  ราคากลาง   
2,750,000.- บาท (-สองลຌานจใดสนหຌาหมืไนบาทถຌวน-) 

ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ 
1.ป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางท างานทีไประกวดราคางานจຌางกอสรຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ดังกลาว 
2. เมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการ หรือของหนวยงานบริหาร

ราชการสวนทຌองถิไน  ละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว 
3.เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน  ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทยวຌนตรัฐบาลของผูຌ

สนอราคา  เดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์  ละความคุຌมกันชนวานัๅน 
4. ป็นผูຌทีไผานการคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติบืๅองตຌน฿นการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลสะกราช 
5.เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การบริหารสวน

ต าบลสะกราช  ละเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันระหวางผูຌสนอราคากับผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการ
ขงขันราคาอยางป็นธรรม฿นการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ครัๅงนีๅ 

6. ผูຌสนอราคาจะตຌองป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ทีไมีอาชีพรับจຌางกอสรຌางละมีผลงาน
กอสรຌางงานประภทดียวกัน  กับงานประกวดราคาจຌาง฿นวงงินเมนຌอยกวา  1,100,000.- บาท  (-หนึไงลຌานหนึไง
สนบาทถຌวน-)  ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหาร
ราชการสวนทຌองถิไน  หนวยงานอืไนซึไงมีกฎหมายบัญญัติ฿หຌมีฐานะป็นราชการสวนทຌองถิไน  หรือรัฐวิสาหกิจ 

7.ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองวางหลักประกันซองพรຌอมกับการยืไนอกสารประกวดราคาดย฿หຌหลักประกัน
อยางหนึไงอยาง฿ดตามงืไอนเข฿นอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ขຌอ  5  ป็นจ านวนงิน  
137,500.- บาท (-หนึไงสนสามหมืไนจใดพันหຌารຌอยบาทถຌวน-)  ส าหรับหนังสือคๅ าประกันตามบบดังระบุ฿น
อกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ขຌอ  1.6 (1)  ตຌองมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตยืไนอกสารประกวด
ราคาจຌาง  จนถึงวันทีไสิๅนสุดก าหนดยืนราคา  กรณีหลักประกันซองป็นชใคทีไธนาคารสัไงจาย฿หຌกองค์การบริหารสวน
ต าบลสะกราช    ถຌาการน าชใคขຌาฝากธนาคาร  จะตຌองสียคา฿ชຌจายหรือถูกหักคาธรรมนียมการรียกกใบงินตาม
ชใค  ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองป็นผูຌรับผิดชอบ฿นคา฿ชຌจายหรือคาธรรมนียมดังกลาวทัๅงหมด 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญาตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือสดงบัญชีรายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระส าคัญ 
  9. บุคคลหรือนิติบุคคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซึไงเดຌด านินการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์ (e-GP) ตຌองลงทะบียน฿นระบบอิลใกทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีไวใบเซด์ ศูนย์ขຌอมูลจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐ 
  10. คูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนตการจายงินตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกิน
สามหมืไนบาท คูสัญญาอาจจายป็นงินสดกใเดຌ  

/ก าหนดด.ู...... 



- 2 - 
 

ก าหนดดูสถานทีไกอสรຌาง ฿นวันทีไ 6  ดือน มิถุนายน  พ.ศ.2559 ตัๅงตวลา 14.00 น. ถึงวลา
14.30 น. ณ องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช ละก าหนดฟังค าชีๅจงรายละอียดพิไมติม฿นวันละวลา
ดียวกัน ดยองค์การบริหารสวนต าบลสะกราชจะถือวาทานเดຌทราบสถานทีไตลอดจนปัญหาละอุปสรรคตาง โ ดี
ลຌว  มืไอกิดปัญหาละอุปสรรค฿นวลาท างานจะน ามาป็นขຌออຌาง฿หຌพຌนความรับผิดชอบตอองค์การบริหารสวน  
ต าบลสะกราชเมเดຌวຌนตป็นสาหตุสุดวิสัย   

 

  ก าหนดยืไนอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ฿นวันทีไ  15  ดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2559  ณ  หຌองศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการจัดซืๅอจัดจຌางระดับอ าภอ ณ ทีไวาการอ าภอปักธงชัย   ระหวาง
วลา  10.00 น.  ถึง  11.00 น.  ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกขຌาสนอราคา  ฿นวันทีไ  21  ดือน  
มิถุนายน  พ.ศ.2559  วลา  11.00   น.  ป็นตຌนเป 
  

  ผูຌสน฿จติดตอขอซืๅออกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ฿นราคาชุดละ 2,000.- 
บาท  เดຌทีไองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  ระหวางวันทีไ  27 ดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ถึงวันทีไ 6  ดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2559 ฿นวันละวลาราชการละสอบถามทางทรศัพท์หมายลข   044-442 490 ตอ 13   ดู
รายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ www.sakarat.go.th ละ www.gprocurement.go.th  
   

ประกาศ  ณ   วันทีไ   27  ดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
                    (ลงชืไอ) …นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์… 
                                                                    (นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์) 
                                                           นายกองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อกสาร ประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ลขทีไ   E 2/๎๑๑9 
ครงการ   กอสรຌางถนนลาดยางผิวทางจราจรบบอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยก ทช.นม.3002 ถึงยก  

 ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก หมูทีไ 3 
  ตามประกาศองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช   ลงวันทีไ   27   ดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๎๑๑9 

 -------------------------------------- 
องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  ซึไงตอเปนีๅรียกวา  องค์การบริหารสวนต าบล  มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์   ตามครงการกอสรຌาง ถนนลาดยางผิวทางจราจรบบ
อสฟัล  ติกคอนกรีต สายทางยก ทช.นม.3002 ถึงยก ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก  
หมูทีไ 3  ดยกอสรຌางขนาดผิวจราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 917.00 มตร เหลทางชนิด AC กวຌางขຌางละ 0.50 
มตร (พืๅนทีไผิวจราจรรวมเหลทาง รวมพืๅนทีไ จ านวน 5,502 ตารางมตร) พรຌอมงานตีสຌนจราจร ละติดตัๅงปງาย
ประชาสัมพันธ์ครงการ 1 ปງาย  ราคากลาง  2,750,000.- บาท (-สองลຌานจใดสนหຌาหมืไนบาทถຌวน-)  ดຌวยวิธีการ
ทางอิลใกทรอนิกส์ (E – Auction)   ดยมีค านะน าละขຌอก าหนดดังตอเปนีๅ 

ํ.  อกสารนบทຌายอกสาร การประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 
  ํ.ํ  บบรูปละรายละอียด     
  ํ.๎  บบ฿บยืไนขຌอสนอการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
  1.3  บบ฿บจຌงปริมาณงานละราคา 
  1.4  หนังสือสดงงืไอนเขการซืๅอละการจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
  ํ.5  บบสัญญาจຌาง 
  ํ.6  บบหนังสือคๅ าประกัน      
         (ํ)  หลักประกันซอง 
         (๎)  หลักประกันสัญญา 
  1.7  สูตรการปรับราคา (ถຌามี) 
  ํ.8  บทนิยาม 
         (ํ)  ผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกัน     
         (๎)  การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม   
  ํ.9  บบบัญชีอกสาร 
         (ํ)  บัญชี อกสารสวนทีไ  ํ     
         (๎)  บัญชี อกสารสวนทีไ  ๎   
   ๎.  คุณสมบัติของผูຌสนอราคา  

๎.ํ ผูຌสนอราคาตຌองป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไประมูลจຌางดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ 
  ๎.๎ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌจຌง
วียนชืไอลຌว  หรือเมป็นผูຌทีไเดຌรับผลของการสัไง฿หຌนิติบุคคลหรือบุคคลอืไนป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทางราชการ  
  ๎.๏ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน  ละตຌองเมป็นผูຌมี
ผลประยชน์รวมกันระหวางผูຌสนอราคา กับผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจຌางดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์   หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตามขຌอ  ํ .8 
  ๎.๐   ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน  ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย  
วຌนตรัฐบาลของผูຌสนอราคาเดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน 
  ๎.๑  ผูຌสนอราคาตຌองป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไประมูลจຌาง  ละมีผลงานกอสรຌางประภทดียวกับ
งานทีไประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ละป็นสัญญาดียว฿นวงงินเมนຌอยกวา  1,100,000.-  
บาท   (-หนึไงลຌานหนึไงสนบาทถຌวน-)   ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการสวนทຌองถิไน  หนวยงานอืไน ซึไงกฎหมายบัญญัติ฿หຌมีฐานะป็นราชการบริหาร
สวนทຌองถิไน หรือ รัฐวิสาหกิจ 
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 ๏.  หลักฐานการสนอราคา 
  ผูຌสนอราคาจะตຌองสนออกสารหลักฐาน  ดยมิตຌอง฿สซองปຂดผนึก ยกป็น  ๎  สวน  คือ 
   ๏.ํ  สวนทีไ  ํ  อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 
         (ํ)  ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นนิติบุคคล 

           (ก)  หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ ากัด  ฿หຌยืไนส านาหนังสือรับรองการจดทะบียน
นิติบุคคล  บัญชี  รายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ  ผูຌมีอ านาจควบคุม พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
             (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด  ฿หຌยืไนส านาหนังสือรับรองการจดทะบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ  ผูຌมีอ านาจควบคุม   ละบัญชีผูຌถือหุຌนราย฿หญ  
พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
         (๎)  ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล  ฿หຌยืไนส านาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผูຌนัๅน  ส านาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌป็น
หุຌนสวน  พรຌอมทัๅงรับรองส านาถูกตຌอง 
          (๏)  ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นผูຌสนอราคารวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา  ฿หຌยืไนส านาสัญญา
ของการขຌารวมคຌา ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌรวมคຌา  ละ฿นกรณีทีไผูຌขຌารวมคຌาฝຆาย฿ดป็นบุคคลธรรมดา
ทีไมิ฿ชสัญชาติเทย กใ฿หຌยืไนส านาหนังสือดินทาง  หรือผูຌรวมคຌาฝຆาย฿ดป็นนิติบุคคล  ฿หຌยืไนอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น  
(ํ) 
          (๐)  อกสารตาง โ 
                 ๐.ํ  ส านา฿บทะบียนพาณิชย์ 
                 ๐.๎  ส านา฿บทะบียนภาษีมูลคาพิไม  
                   (๑) บัญชีอกสารสวนทีไ ํ  ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนตามบบ฿นขຌอ  ํ.9 (ํ) 
  ๏.๎  สวนทีไ  ๎  อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 

         (ํ)  หนังสือสดงงืไอนเขการซืๅอละการจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 
           (2)  หนังสือมอบอ านาจซึไงปຂดอากรสตมป์ตามกฎหมาย฿นกรณีทีไผูຌสนอราคามอบอ านาจ
฿หຌบุคคลอืไนท าการทน 

                      (๏)  หลักประกันซอง  ตามขຌอ  ๑ 
                      (๐)  ส านาหนังสือรับรองผลงาน 
            (๑)  ฿บจຌงปริมาณงาน 

     (๒) บบ฿บยืไนขຌอสนอการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 
     (7) บัญชีอกสารสวนทีไ  ๎  ทัๅงหมดทีไเดຌยืไน  ตามบบ฿นขຌอ  ํ.9 (๎) 

๐. การสนอราคา 
 ๐.ํ  ผูຌสนอราคาตຌองยืไนขຌอสนอตามบบทีไก าหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทาง

อิลใกทรอนิกส์นีๅ  ดยเมมีงืไอนเข฿ด โ ทัๅงสิๅน  ละจะตຌองกรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน  ลงลายมือชืไอของผูຌ
สนอราคา฿หຌชัดจน 

๐.2  ผูຌสนอราคาจะตຌองกรอกปริมาณวัสดุ ฿นบัญชีรายการกอสรຌาง฿หຌครบถຌวน 
4.3  ผูຌสนอราคา จะตຌองสนอก าหนดยืนราคาเมนຌอยกวา    150    วัน  นับตวันยืนยันราคา

สุดทຌาย  ดยภาย฿นก าหนดยืนราคาผูຌสนอราคา  ตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌ  ละจะถอนการสนอราคา
มิเดຌ 
  ๐.4  ผูຌสนอราคาจะตຌองสนอก าหนดวลาด านินการตามสัญญา  ทีไจะจຌาง฿หຌลຌวสรใจเมกิน      
ํ5์   วัน  นับถัดจากวันลงนาม฿นสัญญาจຌาง 
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  ๐.๑  กอนยืไนประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ผูຌสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  
บบรูปละรายละอียด  ฯลฯ   ฿หຌถีไถຌวนละขຌา฿จ฿น อกสารการประมูลจຌาง ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ทัๅงหมดสีย
กอนทีไจะตกลงยืไนขຌอสนอตามงืไอนเข฿นอกสารประมูลจຌาง  ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์  
  4.6  ผูຌสนอราคาจะตຌองยืไนอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ จาหนຌาซองถึง 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ตามครงการดยระบุเวຌทีไหนຌาซองวา 
อกสารประกวดราคา ตามอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ลขทีไ E 2/2559 ยืไนตอ
คณะกรรมการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ตามครงการ ฿นวันทีไ 15  ดือน  มิถุนายน พ.ศ.
2558  ตัๅงตวลา 10.00 น. ถึงวลา 11.00 น. ณ  หຌองศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการจัดซืๅอจัดจຌางระดับอ าภอ    
ณ ทีไวาการอ าภอปักธงชัย   มืไอพຌนก าหนดวลายืไนอกสาร  ประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ลຌว  
จะเมรับอกสารพิไมติมดยดใดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  จะด านินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของผูຌ
สนอราคาตละรายวา  ป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน  หรือป็นผูຌมีผลประยชน์
รวมกันระหวางผูຌสนอราคากับผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์  ตามขຌอ  ํ.8 (ํ)   ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์หรือเม  พรຌอมทัๅงตรวจสอบขຌอสนอตามขຌอ  ๏ .๎  ละ ประกาศรายชืไอผูຌ
สนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌาสนอราคาตละรายทราบผลการพิจารณาฉพาะของตน ทางเปรษณีย์
ลงทะบียนตอบรับ หรือวิธีอืไน฿ดทีไมีหลักฐานวา ผูຌสนอราคารับทราบลຌว  ฿นวันทีไ   21   ดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  
2559       
 หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์กอน หรือ฿นขณะทีไมีการสนอ
ราคาทางอิลใกทรอนิกส์วามีผูຌสนอราคากระท าการ  อันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตามขຌอ    
ํ.8 (๎)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชืไอผูຌสนอราคารายนัๅนออกจากการป็นผูຌสนอราคา  ละยกลิกการประมูล
จຌางดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์  ละองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  จะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคาดังกลาวป็นผูຌ
ทิๅงงาน   
 ผูຌสนอราคาทีไเมผานการคัดลือกบืๅองตຌน พราะหตุป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคา
รายอืไน หรือป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน  ระหวางผูຌสนอราคาราคากับผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือป็นผูຌสนอราคาทีไกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  อาจ
อุทธรณ์ค าสัไงดังกลาว ตอหัวหนຌาหนวยงานทีไจัดหาพัสดุภาย฿น  ๏   วัน  นับตวันทีไเดຌรับจຌง จากคณะกรรมการ
ประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหนຌาหนวยงานทีไจัดหาพัสดุ฿หຌถือป็นทีไสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์วา กระบวนการสนอราคาจຌาง
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ประสบขຌอขัดขຌอง จนเมอาจด านินการตอเป฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวลาทีไก าหนดเวຌ 
คณะกรรมการประกวดราคาฯจะสัไงพักกระบวนการสนอราคา ดยมิ฿หຌผูຌทนผูຌมีสิทธิสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสืไอสารกับบุคคลอืไน ละมืไอกຌเขขຌอขัดขຌองลຌว จะ฿หຌด านินกระบวนการสนอราคาตอเป จากขัๅนตอนทีไคຌาง
อยูภาย฿นวลาของการสนอราคาทีไยังหลือกอนจะสัไงพักกระบวนการสนอราคา ตตຌองสิๅนสุดกระบวนการสนอ
ราคาภาย฿นวันดียวกัน วຌนตคณะกรรมการประกวดราคาฯหในวากระบวนการสนอราคาจะเมลຌวสรใจเดຌดยงาย
หรือขຌอขัดขຌองเมอาจกຌเขเดຌ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาฯจะสัไงยกลิกกระบวนการสนอราคา ละ
ก าหนดวัน วลาละสถานทีไ  พืไอริไมตຌนการะบวนการสราคา฿หม ดยจะจຌง฿หຌผูຌมีสิทธิสนอราคาทุกรายทีไอยู฿น
สถานทีไนัๅนทราบ 

            ๐.7 ผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌาสนอราคาตามประกาศของ องค์การบริหารสวน
ต าบลสะกราช  จะตຌองปฏิบัติดังนีๅ 
              (ํ)  ปฏิบัติตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นหนังสือสดงงืไอนเขการซืๅอหรือการจຌางดຌวยวิธี การทาง
อิลใกทรอนิกส์ ทีไเดຌยืไนมาพรຌอมกับซอขຌอสนอทางทคนิค 
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  (2 )   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองริไมตຌนทีไ            
2,750,000.-   บาท   

  (3)    ราคาทีไสนอจะตຌองป็นราคาทีไรวมภาษีมูลคาพิไม ละภาษีอืไนโ (ถຌามี) รวมคา฿ชຌจายทัๅงปวง
เวຌดຌวยลຌว 
  (4)  ผูຌมีสิทธิสนอราคาหรือผูຌทน จะตຌองมาลงทะบียนพืไขຌาสูกระบวนการสนอราคาตามวัน วลา 
ละสถานทีไทีไก าหนด 
  (5)  ผูຌมีสิทธิสนอราคาหรือผูຌทนทีไมาลงทะบียนลຌว ตຌอง LOG IN ขຌาสูระบบ 
  (6)  ผูຌมีสิทธิสนอราคาหรือผูຌทนทีไ LOG IN ลຌว จะตຌองด านินการสรอราคา ดยราคาทีไสนอ฿น
การประกวดราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองตไ ากวาราคาสูงสุด฿นการประกวดราคาฯ ละจะตຌองสนอ
ราคาลดขัๅนตไ า ( Minimum Bid) เมนຌอยกวาครัๅงละ   5,000.-    บาท  จากราคาสูงสุด฿นการประกวดราคาฯ ละ
การสนอลดราคาครัๅงถัดโเป ตຌองสนอลดราคาครัๅงละเมนຌอยกวา   5,000.-  บาท  จากราคาครัๅงสุดทຌายทีไสนอลด
ลຌว 
  (7)  หຌามผูຌมีสิทธิสนอราคาถอนการสนอราคา ละมืไอการประกวดราคาฯสรใจสิๅนลຌว จะตຌอง
ยืนยันราคาตอผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์ ราคาทีไยืนยันจะตຌองตรงกับราคาทีไสนอหลังสุด 
  (8)  ผูຌมีสิทธิสนอราคาทีไเดຌรับคัดลือก฿หຌป็นผูຌชนะราคา ตຌองรับผิดชอบคา฿ชຌจาย฿นการ฿หຌบริการ
สนอราคาทางอิลใกทรอนิกส์ ละคา฿ชຌจาย฿นการดินทางของผูຌ฿หຌบริการตลาดกลางอิลใกทรอนิกส์ ป็นคาจัด
ประมูลรຌอยละ 0.4 ของวงงินประมูลลຌวสรใจ  ตเมกิน  ํ์,์์์ บาท     
  (9)  จะจຌงผูຌมีสิทธิสนอราคาตามบบจຌง  วัน วลา ละสถานทีไสนอราคา (บก.005) ฿หຌทราบ
ตอเป  
 ๑.  หลักประกันซอง 
  ผูຌสนอราคาตຌองวางหลักประกันซอง  พรຌอมกับการยืไนซองขຌอสนอทางทคนิค  จ านวน    
137,500.-  บาท     (-หนึไงสนสามหมืไนจใดพันหຌารຌอยบาทถຌวน-)  (รຌอยละ  ๑ ) ดยหลักประกันซองจะตຌองมี
ระยะวลาการคๅ าประกันตัๅงตวันยืไนซองขຌอสนอทางทคนิคครอบคลุมเปจนถึงวันสิๅนสุดการยืนราคา ดย
หลักประกัน฿หຌ฿ชຌอยางหนึไงอยาง฿ดดังตอเปนีๅ   

๑.ํ  งินสด 
  ๑.๎  ชใคทีไธนาคารสัไงจาย฿หຌกองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  ดยป็นชใคลงวันทีไทีไยืไนซอง
สนอทางทคนิคหรือกอนหนຌานัๅนเมกิน ๏ วันท าการ ของทางราชการ 
                     ๑.๏   หนังสือคๅ าประกันของธนาคาร฿นประทศ  ตามบบหนังสือคๅ าประกันดังระบุ฿นขຌอ   ํ .6 (ํ ) 
                  ๑.๐  หนังสือคๅ าประกันของบรรษัทงินทุนอุตสาหกรรมหงประทศเทยหรือบริษัทงินทุนหรือ 
บริษัทงินทุนหลักทรัพย์ ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจ   คๅ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย  ซึไงเดຌจຌงวียน฿หຌสวนราชการตางโ  ทราบลຌว  ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตาม
บบหนังสือคๅ าประกันดังระบุ฿นขຌอ ํ.6 (ํ) 

          ๑.๑  พันธบัตรรัฐบาลเทย 
        หลักประกันซองตามขຌอนีๅ  องค์การบริหารสวนต าบลสะกราชจะคืน฿หຌผูຌสนอราคา  หรือผูຌคๅ าประกัน
ภาย฿น ํ๑  วัน นับถัดจากวันทีไเดຌพิจารณา฿นบืๅองตຌนรียบรຌอยลຌว  วຌนตผูຌสนอราคารายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอ
ราคาตไ าสุดจะคืน฿หຌตอมืไอเดຌท าสัญญาหรือขຌอตกลง  หรือมืไอผูຌสนอราคาเดຌพຌนจากขຌอผูกพันลຌว   

       การคืนหลักประกันซอง เมวากรณี฿ดโ  จะคืน฿หຌดยเมมีดอกบีๅย     
๒.  หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการพิจารณาราคา 

  ๒.ํ ฿นการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ  องค์การบริหารสวนต าบลสะก
ราชจะพิจารณาตัดสินดຌวยราคารวม  
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  ๒.๎  หากผูຌสนอราคาราย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตามขຌอ  ๎  หรือยืไนหลักฐานเมถูกตຌองหรือเม
ครบถຌวนตาม ขຌอ  ๏  (หรือยืไนอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์เมถูกตຌองตามขຌอ ๐  ลຌว)  
คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะเมรับพิจารณาขຌอสนอ ของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน  วຌนตป็นขຌอผิดพลาดหรือผิด
หลงพียงลใกนຌอยหรือผิดพลาดเปจากงืไอนเขของอกสารประกวดราคา฿นสวนทีไมิ฿ชสาระส าคัญ  ทัๅงนีๅ  ฉพาะ฿น
กรณีทีไพิจารณาหในวาจะป็นประยชน์ตอองค์การบริหารสวนต าบลทานัๅน 
  ๒.๏  องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช สงวนสิทธิเมพิจารณาขຌอสนอของผูຌสนอราคา  ดยเมมี
การผอนผัน฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

        (ํ)  เมปรากฏชืไอผูຌสนอราคารายนัๅน  ฿นบัญชีผูຌรับอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทาง
อิลใกทรอนิกส์หรือ฿นหลักฐานการรับอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ขององค์การบริหารสวน
ต าบลสะกราช 
          (๎)  สนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไก าหนด฿นอกสารประกวดราคาจຌางดຌวย
วิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ทีไป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท า฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌสนอราคารายอืไน  
  ๒.4  ฿นการตัดสินการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์หรือ฿นการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ  หรือ องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช มีสิทธิ฿หຌผูຌสนอราคาชีๅจຌงขຌอทใจจริง  
สภาพ  ฐานะ หรือขຌอทใจจริงอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับผูຌสนอราคาเดຌองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช มีสิทธิทีไจะเมรับ
ราคาหรือเมท าสัญญา หากหลักฐานดังกลาวเมมีความหมาะสมหรือเมถูกตຌอง  
  ๒.5 องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  ทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาตไ าสุด หรือราคาหนึไงราคา
฿ด หรือราคาทีไสนอทัๅงหมดกใเดຌละอาจพิจารณาลือกจຌาง฿นจ านวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไงรายการ฿ด  
หรืออาจจะยกลิกการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ดยเมพิจารณาจัดจຌางลยกใเดຌ  สุดตจะ
พิจารณา ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์ของทางราชการป็นส าคัญละ฿หຌถือวาการตัดสินขององค์การบริหารสวนต าบลสะก
ราช  ป็นดใดขาด  ผูຌสนอราคาจะรียกรຌองคาสียหาย฿ดโ  มิเดຌ  รวมทัๅงองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช จะ
พิจารณายกลิกการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ละลงทษผูຌสนอราคาป็นผูຌทิๅงงาน เมวาจะป็น   
ผูຌสนอราคาทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม  หากมีหตุทีไชืไอเดຌวา การสนอราคากระท าการดยเมสุจริต  ชน การ
สนออกสารอันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไนมาสนอราคาทน ป็นตຌน  

฿นกรณีทีไผูຌมีสิทธิสนอราคารายทีไสนอราคาตไ าสุด สนอราคาตไ าจนคาดหมายเดຌวาเมอาจ
ด านินงานตามสัญญาเดຌ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช จะ฿หຌผูຌมีสิทธิสนอ
ราคารายนัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไท า฿หຌชืไอเดຌวาผูຌมีสิทธิสนอราคาสามารถด านินงานตามประกาศประกวด
ราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌสรใจสมบูรณ์ หากค าชีๅจຌงเมป็นทีไรับฟังเดຌ องค์การบริหารสวนต าบล
สะกราช มีสิทธิทีไจะเมรับราคาของผูຌมีสิทธิสนอราคารายนัๅน 
  ๒.6  ฿นกรณีทีไปรากฏขຌอทใจจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
วาผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก ป็นผูຌมีสิทธิสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน  ณ  
วันประกาศประกวดราคา หรือป็นผูຌสนอราคา ทีไกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตาม
ขຌอ ํ.8 (1) (2)  องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช มีอ านาจทีไจะตัดรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก
ดังกลาว  ละองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช จะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคารายนัๅนป็นผูຌทิๅงงาน 
  ฿นกรณีนีๅหากนายกองค์การบริหารสวนต าบล  พิจารณาหในวา การยกลิกการประกวดราคาจຌาง
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ทีไเดຌด านินการเปลຌว จะป็นประยชน์กทางราชการอยางยิไง  นายกองค์การบริหาร
สวนต าบล มีอ านาจยกลิกการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ดังกลาวเดຌ  
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๓.  การท าสัญญาจຌาง 

                ผูຌชนะการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนกิส์ จะตຌองท าสัญญาจຌางตามบบสญัญา
ดังระบุ฿นขຌอ ํ.5 กับองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  ภาย฿น  ๓  วัน   นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง  ละจะตຌอง
วางหลักประกันสัญญาป็นจ านวนงินทากับรຌอยละ  ๑ (หຌา)  ของราคาคาจຌางทีไประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทาง
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช   ยึดถือเวຌ฿นขณะท าสัญญา  ดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไง
อยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 

          (ํ)  งินสด 
                     (๎)  ชใคทีไธนาคารสัไงจาย฿หຌกองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช ดยป็นชใคลงวันทีไทีไท าสัญญา
หรือกอนหนຌานัๅนเมกิน ๏ วันท าการ ของทางราชการ 
                     (๏) หนังสือคๅ าประกันของธนาคาร฿นประทศ  ตามบบหนังสือคๅ าประกันดังระบุ฿นขຌอ  ํ .6 (๎) 

          (๐) หนังสือคๅ าประกันของบรรษัทงินทุนอุตสาหกรรมหงประทศเทย  หรือบริษัทงินทุนหรือ  
บริษัทงินทุนหลักทรัพย์ ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย  ซึไงเดຌจຌงวียน฿หຌสวนราชการตางโ  ทราบลຌว ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตามบบ
หนังสือคๅ าประกันดังระบุ฿นขຌอ ํ.6 (๎) 
            (๑)  พันธบัตรรัฐบาลเทย 
                  หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌดยเมมีดอกบีๅยภาย฿น ํ๑  วัน นับถัดจากวันทีไคูสัญญาพຌนจากขຌอ
ผูกพันตามสัญญาจຌางลຌว 

๔.  คาจຌางละการจายงิน  (สัญญาป็นราคาหมารวม) 
องค์การบริหารสวนต าบลจะจายงินคาจຌาง  ดยบงออกป็น   1  งวด ดังนีๅ  

           งวดทีไ  ํ  ป็นจ านวนงิน฿นอัตรารຌอยละ        -          ของคาจຌาง 
มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฎิบัติงาน    - ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น     -    วัน 

งวดทีไ  2  ป็นจ านวนงิน฿นอัตรารຌอยละ        -          ของคาจຌาง 
มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฎิบัติงาน    -  ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น     -    วัน 

งวดสุดทຌาย   ป็นจ านวนงิน฿นอัตรารຌอยละ     10์    ของคาจຌางมืไอผูຌรับจຌางเดຌปฎิบัติงานกอสรຌาง
ลຌวสรใจทัๅงหมด รียบรຌอยตามสัญญา รวมทัๅงท าสถานทีไกอสรຌาง฿หຌสะอาดรียบรຌอย 

 ๕. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามบบสัญญาจຌาง ขຌอ  ํ5  ฿หຌคิด฿นอัตรารຌอยละ  0.10  ของคาจຌางตามสัญญาตอวัน 
ํ์.  การรับประกันความช ารุดบกพรอง  

  ผูຌชนะการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ซึไงเดຌท าขຌอตกลงป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาจຌางตามบบดังระบุ฿น ํ .5 ลຌวตกรณี  จะตຌองรับประกันความช ารุดบกพรองของสิไงของทีไจຌางทีไกิดขึๅน
ภาย฿นระยะวลาเมนຌอยกวา      ๎     ป     -      ดือน  นับถัดจากวันทีไผูຌจຌางรับมอบงาน  ดยผูຌรับจຌางตຌองรีบ
จัดการซอมซมกຌเข฿หຌ฿ชຌการเดຌดีดังดิมภาย฿น   ํ๑    .วัน  นับถัดจากวันทีไรับจຌงความช ารุดบกพรอง 

ํํ.   ขຌอสงวนสิทธิ฿นการสนอราคาละอืไนโ  
        ํํ.ํ  งินคาจຌางส าหรับงานจຌางครัๅงนีๅเดຌมาจาก    งบประมาณจายขาดงินสะสมงบประมาณ

ประจ าป  พ.ศ. 2559               
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         การลงนาม฿นสัญญาจะกระท าเดຌตอมืไอองค์การบริหารสวนต าบลเดຌรับอนุมัติงินคากอสรຌาง  
จากงินจายขาดงินสะสมประจ าปงบประมาณ ๎๑๑9 ลຌวทานัๅน 

 ราคากลางของงานกอสรຌาง ถนนลาดยางผิวทางจราจรบบอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยก ทช.
นม.3002 ถึงยก ทช.นม. 3115 หนຌาส านักงาน อบต.สะกราช บຌานคก หมูทีไ 3  ฿นการประกวดราคาจຌางดຌวย
วิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ ป็นงินทัๅงสิๅน      2,750,000.-    บาท (-สองลຌานจใดสนหຌาหมืไนบาทถຌวน-) 

 ํํ.๎  มืไอองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌางละเดຌ
ตกลงจຌางตามการประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ลຌว  ผูຌรับจຌางจะตຌองสัไงหรือน าสิไงของดังกลาวขຌา
มาจากตางประทศ ละของนัๅนตຌองน าขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู  ละสามารถ฿หຌบริการรับขน
เดຌ ตามทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูຌสนอราคา  ซึไงป็นผูຌขายจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดຌวยการสงสริมการพาณิชย์นาวี ดังนีๅ 
  (ํ)   จຌงการสัไงหรือน าสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวขຌามาจากตางประทศ ตอส านักงานคณะกรรมการ
สงสริมการพาณิชย์นาวีภาย฿น  ๓  วัน  นับตัๅงตวันทีไผูຌรับจຌางสัไง หรือซืๅอของจากตางประทศ วຌนตป็นของทีไ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ  
  (๎)  จัดการ฿หຌสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวบรรทุกดยรือเทย  หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทยจาก
ตางประทศ มายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสงสริมการพาณิชยนาวี฿หຌ
บรรทุกสิไงของนัๅนดยรืออืไนทีไมิ฿ชรือเทย  ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅน  กอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน 
  (๏) ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม (ํ) หรือ (๎) ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมการ
พาณิชย์นาวี 

   ํํ.๏  ผูຌสนอราคาซึไงเดຌยืไนอกสารประกวดราคาจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ตอองค์การบริหาร
สวนต าบลสะกราชลຌว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิเดຌ ละมืไอเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌมีสิทธิสนอ
ราคาลຌวตຌองขຌารวมสนอราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ตามงืไอนเขทีไเดຌก าหนด฿นขຌอ 4.7 (4) (5) (6)ละ(7) 
มิฉะนัๅน องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช จะริบหลักประกันซองจ านวนรຌอยละ 2.5 ของวงงินทีไจัดหาทันที  ละ
อาจพิจารณารียกรຌองชด฿ชຌความสียหายอืไน  (ถຌามี)  รวมทัๅงอาจจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานเดຌ หากมีพฤติกรรมป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม 

 11.4 ผูຌมีสิทธิสนอราคาซึไงองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช เดຌคัดลือกลຌว เมเปท าสัญญาหรือ
ขຌอตกลงภาย฿นวลาทีไทางราชการก าหนดดังระบุเวຌ฿นขຌอ 7 องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช จะริบหลักประกัน
ซอง หรือรียกรຌองจากผูຌออกหนังสือคๅ าประกันซองทันที ละอาจพิจารณารียกรຌองชด฿ชຌความสียหายอืไน  (ถຌามี)
รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทางราชการ 
 ํํ.5 องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  สงวนสิทธิทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเขหรือขຌอก าหนด฿นบบ
สัญญา฿หຌป็นเปตามความหในของส านักงานอัยการสูงสุด (ถຌามี) 

ํ๎.  มาตรฐานฝมือชาง 
 มืไอองค์การบริหารสวนต าบลสะกราช  เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌาง ละเดຌตกลงจຌาง
กอสรຌางตามประกาศนีๅลຌว  ผูຌสนอราคาจะตຌองตกลงวา฿นการปฏิบัติงานกอสรຌางดังกลาว  ผูຌสนอราคาจะตຌองมีละ
฿ชຌผูຌผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานละทดสอบฝมือรงงาน  สถาบันของ
ทางราชการ หรือสถาบันอกชนทีไทางราชการรับรอง หรือผูຌมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . ปวส.  ละ ปวท. หรือทียบทา  
จากสถาบันการศึกษาทีไ  ก.พ. รับรอง฿หຌขຌารับราชการเดຌ  ฿นอัตราเมตไ ากวารຌอยละ  ํ์  ของตละสาขาชาง  
จ านวนอยางนຌอย  ํ  คน  ฿นตละสาขาชางดังตอเปนีๅ 
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ํ๎.ํ                      ชางกอสรຌาง                                                  . 
ํ๎.๎                      ชางส ารวจ                                                     . 
ํ๎.๏                                                                                         . 
ํ๎.๐                                                                                         . 

ํ๏.   การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ 

            ฿นระหวางระยะวลาการกอสรຌางผูຌรบัจຌางพึงปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไกฎหมายละระบียบเดຌก าหนด
เวຌดยครงครัด 
 

องค์การบริหารสวนต าบลสะกราช 

 
 

วันทีไ   27   ดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๎๑๑8 
 

 (ลงชืไอ)       นางสาวนิลบล   สียดกิไง       . 
                               ( นางสาวนิลบล   สียดกิไง )  
         นักวิชาการงินละบัญชี รักษาราชการทน 
                  ผูຌอ านวยการกองคลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


