
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา
เรื่อง    ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตําบลไสหรา 

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช      จํานวน 4 โครงการ 
...................…............................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหรา    มีความประสงคจะดําเนินการประมูลจางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ในเขตตําบลไสหรา   อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช          จํานวน 4 โครงการ 
ดังนี้

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง  412,000.- บาท 
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร      ไหลทาง
ลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. – พรุชิง หมูที่  3 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง 
412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังน้ี

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตตร ไหลทาง
ลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่ 4  ตําบลไสหรา 
โครงการมีราคากลาง 412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร  ไหลทางลง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง 800,996.- 
บาท (แปดแสนเการอยเกาสิบหกบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร ไหลทางลง
หินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  70 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

รวมราคากลางของงานในการประมูลจางในครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น  2,036,996.- บาท (สองลานสาม
หมื่นหกพันเการอยเกาสิบหกบาทถวน)

/ผูมีสิทธิ์เสนอราคา…….



(2)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางทํางานประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว     
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลไสหรา
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา  ใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลไสหรา และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ   วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การกีดกันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

6. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานจางประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามรายละเอียด
โครงการที่ระบุขางตน  ไมนอยกวา ตามแตละโครงการดังตอไปนี ้
            1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่  2 ตําบลไสหรา ไมนอยกวา 206,000. - บาท                                 

(สองแสนหกพันบาทถวน)
              2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช.- พรุชิง หมูที่ 3 ตําบลไสหรา ไมนอยกวา 206,000.- บาท 

(สองแสนหกพันบาทถวน)
3.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่ 4                             

ตําบลไสหรา งบประมาณ  206,000.- บาท  (สองแสนหกพันบาทถวน)

4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา 400,498.- บาท                    (สี่
แสนสี่รอยเกาสิบแปดบาทถวน)             

 และตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น  หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
เอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลไสหรา เชื่อถือ  

กําหนดดูสถานที่กอสรางพรอมรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 24 มีนาคม  2553          (ผู
ไมมาดูสถานที่กอสรางถือวายอมรับเงื่อนไข แบบแปลน และรายละเอียดเพิ่มเติมตางๆ ขององคการบริหาร สวนตําบล
ไสหรา) โดยมาพรอมกัน  ณ  องคการบริหารสวนตําบลไสหรา   เวลา 09.00 น. - 12.00  น.  เปนตนไป

กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  31  มีนาคม  2553  โดยกําหนดยื่น
เอกสารระหวางเวลา   10.00  น. ถึง  12.00  น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ              ที่วา
การอําเภอฉวาง(ชั้น 2)     จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวารอยละ 5  ของ(ราคากลางโครงการดังกลาว) 

/ประกาศรายชื่อ........



(3)
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่  2  เมษายน  2553    เวลา    13.00  

น. เปนตนไป  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไสหรา  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช         และทาง
เว็บไซต www.gprocurement.go.th ,  www.saira.go.th    ทั้งนี้   องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  จะแจงกําหนด
วัน   เวลา   สถานที่   และวิธีการประมูลใหทราบ  และองคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะทําการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ในวันที่  7 เมษายน 2553โครงการที่ 1 เวลา  09.00 น.- 09.30  น.                โครงการที่ 2  เวลา  09.35 น. 
– 10.05 น.  โครงการที่ 3   เวลา 10.10.น. – 10.40 น.   โครงการที่ 4 เวลา 10.45 น. -11.15 น.                   

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาแตละโครงการดังนี้
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา  ในราคาชุดละ 2,000.- บาท
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. - พรุชิง  หมูที่ 3 ตําบลไสหรา                                   ใน

ราคาชุดละ 2,000.- บาท
3. โครงการกอสร างถนน คสล.  สายสามแยกบานนางเลี่ ยม รักษายศ – บ านโคกหาด หมูที่  4                             

ตําบลไสหรา ในราคาชุดละ 2,000.- บาท
4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท

ไดที่สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชระหวางวันที่ 15 มีนาคม  
2553  -   23  มีนาคม  2553  และดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.saira.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดไดที่           
075-334236 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ  วันที่   15    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2553

         อัมพร   กาญจนะ
                      (นายอัมพร   กาญจนะ)

                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา



เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)   เลขที่   E1/2553
โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตําบลไสหรา อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช      

จํานวน 4 โครงการ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหรา   ลงวันที่   15  มีนาคม  2553

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

องคกา ร บ ริห า รส ว นตํ า บ ลไ ส หร า    ซึ่ งตอ ไป นี้ เ รี ย กว า   “อ ง คกา ร บ ริ หา ร ส วน ตํ าบ ล ”                            
มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)                   
ในเขตตําบลไสหรา อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง  412,000.- บาท 
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร            ไหล
ทางลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. – พรุชิง หมูที่  3 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง 
412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังน้ี

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร            ไหล
ทางลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่ 4                  ตําบล
ไสหรา โครงการมีราคากลาง 412,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร            ไหล
ทางลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

4. โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา โครงการมีราคากลาง 800,996.- 
บาท (แปดแสนเการอยเกาสิบหกบาทถวน) รายละเอียดดังนี้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร            ไหล
ทางลงหินคลุกขางละ 0.50 เมตร พรอมดินถมปรับระดับ จํานวน  70 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลไสหรา พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

รวมราคากลางของงานในการประมูลจางในครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น  2,036,996.- บาท                      (สอง
ลานสามหมื่นหกพันเการอยเกาสิบหกบาทถวน)

/โดยมีขอเสนอแนะ……..



(2)
โดยมีขอเสนอแนะและขอกําหนดดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
      (1)  หลักประกันซอง
      (2)  หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
     (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
     (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
     (1) แบบบัญชีเอกสาร  สวนที่  1
     (2) แบบบัญชีเอกสาร  สวนที่  2
1.7 กฎเกณฑในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1  ผูเสนอราคาตองมีอาชีพรับจางงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู เสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่น  และตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.5

2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือก    ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไสหรา

2.6 ผู เสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานกอสร างประเภทเดียวกันกับงานจางในวงเงิน                         
ไมนอยกวา ตามแตละโครงการดังนี้
            1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่  2 ตําบลไสหรา ไมนอยกวา 206,000. - บาท                                 

(สองแสนหกพันบาทถวน)
              /2. โครงการกอสราง………



(3)
              2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช.- พรุชิง หมูที่ 3 ตําบลไสหรา ไมนอยกวา 206,000.- บาท 

(สองแสนหกพันบาทถวน)
3.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่ 4                             

ตําบลไสหรา งบประมาณ  206,000.- บาท  (สองแสนหกพันบาทถวน)

4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา 400,498.- บาท                    (สี่
แสนสี่รอยเกาสิบแปดบาทถวน)             

 กับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองเปนผลงานที่อยูในสัญญาเดียวกันเทานั้นโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
บริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชน   หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเช่ือถือ

2. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซอง   ปดผนึกแยกเปน  2  สวน  คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
     (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

     (2) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

     (3) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูคารวมฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ     ไวใน (1)
           (4) ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารในการเสนอราคา  ดังน้ี

- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
- สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
- สําเนาใบทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประชาชน

        (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดใหยื่นแนบตามแบบ  ในขอ 1.6 (1)

/3.2 สวนที่ 2   ........



(4)
3.2 สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
     (1) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส      

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามแทน  หรือกระทําการแทนอยางหนึ่งอยางใด

     (3) หลักประกันซองตาม  ขอ  5
     (4) ขอเสนอทางเทคนิคงานกอสราง
     (5) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ตาม ขอ 2.6

                                (6) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา
4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ      ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสนี้     โดยไมมีเง่ือนไขใดทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน    ลงลายมือชื่อของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน

4.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได                     

4.3 ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามแตละโครงการดังนี้ 
1.โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา  กําหนดแลวเสร็จ             ภายใน 30 

วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. - พรุชิง  หมูที่ 3 ตําบลไสหรา  กําหนดแลวเสร็จภายใน  30 

วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
3.   โครงการกอสร างถนน คสล.  สายสามแยกบ านนางเลี่ ยม รักษายศ – บ านโคกหาด หมูที่  4                             

ตําบลไสหรา กําหนดแลวเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่  6 ตําบลไสหรา กําหนดแลวเสร็จ 

ภายใน  40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.4  ผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอเสนอทางเทคนิคงานกอสราง  จํานวน  1  ชุด  ขอเสนอทางเทคนิค

ดังกลาวจะตองครอบคลุมงานที่กําหนดไวในแบบรูปรายละเอียดและขอกําหนด   ซึ่งจะตองมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้

1.บัญชีรายชื่อวิศวกรบริหารโครงการฯ  พรอมแสดงเอกสารหลักฐานประวัติและ
ประสบการณ

2. การวางแผนการจัดการตลอดทั้งโครงการ    เชน   การสํารวจพื้นที่โครงการ การจัด
วางแผนงานกอสราง แผนการจัดกําลังคนทํางาน  แผนการจัดเครื่องจักรและอุปกรณ  ฯลฯ

/3.แผนงานและระยะเวลา……



(5)
3.แผนงานและระยะเวลาปฏิบัติงานการกอสราง เทคนิคอื่นๆ และขั้นตอนของงานกอสราง

รวมทั้งวิธีแกปญหาในงานกอสราง
4.5  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด โดยกอนที่จะตกลงยืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และผูเสนอราคา
จะตองยื่นซองใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดย  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     โดยระบุไวที่หนาซองวา   “  ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เลขที่  E 1/2553 ” (พรอมระบุชื่อโครงการ) ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ในวันที่   31  มีนาคม   2553  ระหวางเวลา  10.00 - 12.00 น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจางระดับอําเภอ  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางอิเล็กทรอนิกส
แลวจะไมรับเอกสาร   เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

4.6 คณะกรรมการ E-Auction จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลาง อิเลคทรอนิกสตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเลคทรอนิกสหรือไม  พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2  ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันที่   2  
เมษายน 2553  เวลา  13.00  น. เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไสหรา อําเภอฉวาง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต   w w w . g p r o c u r e m e n t . g o . t h , w w w . s a i r a . g o . t h       
                   4.7  หากปรากฏตอคณะกรรมการ  E-Auction   กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเลคทรอนิกส   
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2)    คณะกรรมการจะ   ตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเลคทรอนิกส   และ
องคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตคณะกรรมการ ฯ     จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

4.8 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกับ ผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส               ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอผูวาราชการจังหวัดภายใน   3   วัน   นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ           E-Auction 
การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด

4.9 การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหการขยายระยะเวลาการเสนอราคา   เวนแตพิจารณา
เห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวาราชการ
จังหวัดเห็นดวยกัน คําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได

/4.10  ผูเสนอราคา......
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4.10  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศขององคการบริหารสวน

ตําบลไสหรา   จะตองปฏิบัติดังนี้
        (1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรม วิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และ
รหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเง่ือนไขและขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

    (2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง  ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส

 (3) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งนี้  ตามประกาศโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ตําบลไสหรา    อําเภอฉวาง    จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 4 โครงการ  ราคาเริ่มตนในการประมูลจะเริ่มที่ ตามแต
ละโครงการดังนี้
            1 .  โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่  2  ตําบลไสหร า  เริ่มที่  412,000. - บาท                                 

(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. - พรุชิง  หมูที่ 3 ตําบลไสหรา                                   เริ่ม

ที่  412,000.- บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)

3.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่ 4                             

ตําบลไสหรา เริ่มที่  412,000.- บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)

4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่  6 ตําบลไสหรา เริ่มที่  800,996.- บาท              
(แปดแสนเการอยเกาสิบหกบาทถวน)

 โดยในการเสนอราคาผูเสนอราคาสามารถเสนอราคาไดหลายครั้งจนหมดเวลาการประมูล
  (4)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาภายใน  15 นาทีแรก  ของการประมูลอยางนอย  1  ครั้ง  มิฉะนั้น  

จะถูกตัดออกจากการการเสนอราคา  และจะตองถูกยึดหลักประกันซองในการประมูลตาม ขอ  5.6           วาดวย
หลักเกณฑการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

  (5)  วิธีการประมูล  “ แบบปด”
     (6)  ระยะเวลาในการประมูล   30   นาที  (ทั้งนี้ไมขยายเวลาในการปดประมูล)
     (7)   หามผูเสนอราคาถอนการประมูล  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอ          ผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล
     (8)  ในกรณีที่ตองเสียคาบริการตอใหผูบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประกวดจะตอง

เสียอัตราคาบริการเปนจํานวนเงิน รอยละ  0.4  ของราคาสุดทายแตไมเกิน  10,000.-  บาท  ดังนี้
1. โครงการปรับปรุง. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา เปน

จํานวนเงิน  6,000.- บาท ของราคาสุดทาย โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายในการเดินทางแลว
      2 .  โครงการ กอส ร างถนน คสล .  ส ายส ามแยก ร พ ช.  - พ รุชิ ง   หมูที่  3  ตํ าบลไ สห ร า                                    

เปนจํานวนเงิน  6,000.- บาท ของราคาสุดทาย โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายในการเดินทางแลว
/3.  โครงการกอสราง.......                                  
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  3.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยกบานนางเลี่ยม รักษายศ – บานโคกหาด หมูที่  4                             
ตําบลไสหรา เปนจํานวนเงิน  6,000.- บาท ของราคาสุดทายโดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายในการเดินทางแลว

4 .   โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ถ น น  ค ส ล .  ส า ย น้ํ า ร า ด  - บ า น น า ย า ว  ห มู ที่  6  ตํ า บ ล ไ ส ห ร า                             
เปนจํานวนเงิน  6,000.- บาท ของราคาสุดทาย โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายในการเดินทางแลว

5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง  พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค ตามแตละ

โครงการดังนี้
1.โครงการกอสรางถนน คสล. ขางวัดสามัคคีนุกูล หมูที่ 2 ตําบลไสหรา  จํานวน 20,600.- บาท (สองหมื่นหก

รอยบาทถวน)
2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก รพช. - พรุชิง  หมูที่ 3 ตําบลไสหรา  จํานวน 20,600.- บาท (สอง

หมื่นหกรอยบาทถวน)
3.   โครงการกอสร างถนน คสล.  สายสามแยกบ านนางเลี่ ยม รักษายศ – บ านโคกหาด หมูที่  4                             

ตําบลไสหรา จํานวน 20,600.- บาท (สองหมื่นหกรอยบาทถวน)
4.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําราด - บานนายาว หมูที่ 6 ตําบลไสหรา จํานวน 40,049.- บาท 

(สี่หมื่นสี่สิบเกาบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

5.1  เงินสด
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นขอเสนอ

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือกอนหนานั้น ไมเกิน   3  วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)
5.4   หนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย    หลักประกันซองตามขอนี้    องคการบริหารสวนตําบลไสหราจะคืนใหผู
เสนอราคา หรือผูค้ําประกันภายใน   15    วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อ          ผูเสนอราคา
ไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใดๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

5.6  หลักเกณฑการยึดหลักประกันซอง ของผูมีสิทธิ์เสนอราคา
(1)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไม Log in   เขาสูระบบการเสนอราคา

/(2)  ผูมีสิทธิเสนอราคา  .........
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(2)  ผูมีสิทธิเสนอราคา  Log in  เขาสูระบบแลว แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กําหนดโดยเสนอราคา สูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนประมูล
(3)  ผูมีสิทธิเสนอราคา ไมลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดทาย
(4)  ผูชนะการประมูล ไมไปทําสัญญา

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
         6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลไสหราจะพิจารณาตัดสินดวยราคา

รวม
         6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2  หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม  ขอ 4 แลว) 
คณะกรรมการ E-Auction จะไมพิจารณาขอเสนอ ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนความผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลไสหรา เทานั้น

            6.3 องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไม
มีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้

    (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาหรือใน
หลักฐานการ      รับเอกสารประกวดราคาขององคการบริหารสวนตําบล

     (2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

6.4 องคการบริหารสวนตําบลไสหรา    ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่มีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ  ขอ  4   นอยกวา    3  ราย

6.5 ในการตัดสินการประมูลจ าง ดวยระบบอิ เลคทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการ  E-Auction  หรือองคการบริหารสวนตําบลไสหรา   มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา        หาก
หลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

6.6  องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจยกเลิกการประมูลจางอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลไสหราเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลไสหรา   พิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน   ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
ใชชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

กรณีที่.........
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6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วาผู

เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อตาม ขอ 4 และองคการบริหารสวนตําบลไสหรา   จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดเห็นวา   การยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได

7. การทําสัญญาจาง
7.1  ในกรณีผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวน

ตําบลไสหรา   จะมีการลงนามในสัญญาจัดจางไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสํานักงบประมาณแลว
โดยสามารถยกเลิกการจัดจางไดหากไมไดรับการจัดสรรเงินงบระมาณ  โดยองคการบริหาร สวนตําบลไสหรา  จะแจง
ให  ผูรับจางมาลงนามในสัญญาภายใน  5  วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากจังหวัด   และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5  ของราคาจางที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้   ให
องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1)  เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลไสหรา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้นไมเกิน   3   วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบรรษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย     และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุใน  ขอ 1.4 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
     หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   15   วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

8. คาจางและการจายเงิน
8.1 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

     องคการบริหารสวนตําบลไสหรา   จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด  คือเมื่อ  ผูรับ
จางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจาง รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

/9. อัตราคาปรับ……..
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9. อัตราคาปรับ

         คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนยของคาจางตามสัญญา
ตอวัน)

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
                  ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุใน 1.3   แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา   2   ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไสหราไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
        11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  ภายใตแผนปฏิบัติ
การไทยเข็มแข็ง 2555  ( จํานวนเงิน 23,000  ลานบาท)   แลวเทานั้น

         11.2    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไสหรา   ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
ไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว    ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ    และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้
                                         (1) แจงการสั่งหรือนําของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอพนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(2)     จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก “กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว”ี     
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

      11.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไสหรา ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุใน  ขอ 7  องคการบริหารสวนตําบลไสหรา จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ

      11.4   องคการบริหารสวนตําบลไสหรา  สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

/12. มาตรฐานฝมือชาง….
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12. มาตรฐานฝมือชาง
        เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไสหรา    ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก

ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานผีมือชางจาก   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน    หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันจากการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแต
ละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
                       12.1 วุฒิบัตรระดับ ปวส. (โยธา/กอสราง)

12.2  ..............................................................................................................................................

      13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑกฎหมายและระเบียบ ไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด

 องคการบริหารสวนตําบลไสหรา

          นายอัมพร  กาญจนะ
           วันที่    15   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2553


