
 
 
 
 

   ประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ 
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซอ่มแซมสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายแยกเข้าพุน้ําเปรี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบลด่านแม่แฉลบ 
   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

**************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ประมูล 
จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเข้าพุนํ้าเปรี้ยว  หมู่ที่ 2 ตําบลด่านแม่แฉลบ กว้าง 7  เมตร 
ยาว 698 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,886 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  
อําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,154,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสน
ห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑.  เป็นนิติบุคคล    ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่

น้อยกว่า 861,600.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  ณ          

วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังน้ี 
5. นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง        
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
      กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  9  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10:00 น. ณ เป็นต้นไป ณ 
ที่ต้ังโครงการก่อสร้าง   
 

กําหนดย่ืนซองประมูลราคา  ในวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ต้ังแต่เวลา 10:00 น. ถึงเวลา  
11:00 น.. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวัน  25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ต้ังแต่  10:00 น.เป็นต้นไป  

 
 



 
 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้าง ในราคาชุดละ  2,000 - บาท (สองพันบาทถ้วน-)    ได้ที่ องค์การ

บริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  ระหว่างวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2557  ถึงวันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2557  
ต้ังแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา  16:00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ (http://danmaechaiap.go.th) หรือเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง(www.gprocuremen.go.th) หรือเว็บไซต์ท้องถิ่นกาญจนบุรี (www.kanchanaburilocal.go.th) หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-597-106  ในวันและเวลาดังกล่าว 
                    

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
        

 

          

                        (นายสุมล  จันทร์คํา) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  เลขที่  5 /2558 
 ปรบัปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายแยกเข้าพุน้ําเปร้ียว หมู่ที่ 2 ตําบลด่านแม่แฉลบ 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดา่นแม่แฉลบ 

ลงวันที่   2   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

******************************* 

 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์ประมูลจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเข้า             
พุนํ้าเปรี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบลด่านแม่แฉลบ กว้าง 7 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  4,886 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  อําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด             
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์  
   ๑.๑  แบบรูป และรายการละเอียด      
     ๑.๒  แบบใบยืน่ข้อเสนอการประมูลราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  แบบใบแจ้งประมาณงานและราคา 

  ๑.๔  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 

     ๑.๖  แบบหนังสือค้ําประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 
           ๑.7  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.8  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
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 ๒.  คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

       2.๑.  เป็นนิติบุคคล    ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 861,600.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน) 

2.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

2.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  
ณ          วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างคร้ังน้ี 

2.5. นิติบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

         
  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
     (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
        (๔) เอกสารอ่ืน ๆ  
    (4.1)  สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 
    (4.2)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
    (4.3)  หนังสือมอบอํานาจ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.8(๑) 
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๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้

บุคคลอ่ืนทําการแทน 
         (2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
            (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนา 

        (4)  บัญชีรายช่ือการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งประมาณงาน) 
        (5)  แนบใบยื่นข้อเสนอการประมูลราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                     (6)  ใบเสร็จรบัเงิน 
       (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.8 (๒) 

๔. การเสนอราคา  
        ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ทิ้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดรายการเป็นตัวพิมพ์และหรือตัวเขียนให้
ชัดเจน รวมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้ประสงค์เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่งด้วย 
     ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60 วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

๔.5  ก่อนย่ืนเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลราคาทั้งหมดเสียก่อน    ที่จะ
ตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการดังกล่าว  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า             
“เอกสารประมูลจ้าง ตามเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่  5/2558”             
ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  ในวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ต้ังแต่เวลา 
10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอศรีสวัสด์ิ    
จังหวัดกาญจนบุรี 
   เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประมูลราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.8 (๑)      
ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน  
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูลราคาจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้
ถือเป็นที่สุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการ
ประมูลราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประมูลราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้อง
ไม่อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประมูลราคาจ้างจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
   คณะกรรมการประมูลราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหว่างการประมูลราคาฯ 
เพ่ือให้การประมูลราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   ๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
    (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
    (2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3.) ราคาเร่ิมต้นของการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่   
ราคา 2,154,000.-บาท (สองล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลราคาฯ และจะต้องเสนอ
ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) แต่ละคร้ังไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท  จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอราคาคร้ังถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
    (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งน้ี จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                          
๕. หลกัประกนัซอง 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองเสนอด้านเทคนิค            
จํานวน 107,700.-บาท (หน่ึงแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)เท่ากับร้อยละห้าของวงเงินที่จัดหา (5%)             
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ําประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ย่ืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

  ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว  
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน            
แม่แฉลบ  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
น้ัน เว้นแต่ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลช่ืนชม เท่าน้ัน 
   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ 
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    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน    

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประมูลราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านแม่แฉลบ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านแม่แฉลบ เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ จะพิจารณายกเลิกการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลช่ืนชม จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิจะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้
เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน 
   
๗. การทําสญัญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
   ๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ประมูลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบโดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
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   ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน         
ผู้รับจ้างต้องทําสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ และให้ชําระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิด

แสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ในราคาที่ตกลงจ้างตามระเบียบของกรมสรรพกร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านแม่แฉลบ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นร้อยละของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น ...๑....งวด ดังน้ี  

งวดที่ ๑ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๒ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๓ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๔ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

  
งวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อย

ตามสัญญา รวมทั้งทําสถานทีก่่อสร้างหรือปรับปรุง ให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ  
                        

๙. อัตราคา่ปรบั 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.25% ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๑๐. การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทํา

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 
๑๑. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑1.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังนี้  ได้รับงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2558 ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จะลงนามในสัญญาก็
ต่อเม่ือได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น  
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ราคากลางของงานการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเข้าพุน้ํา

เปรี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบลด่านแม่แฉลบ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  
2,154,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

  
   ๑๑.๒ เมื่อประมูลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้
เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
       (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านแม่แฉลบ ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบให้บรรทุก
สิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
       (๓) ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
   ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ  แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ 
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
  ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งประมูลองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไป
ทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลช่ืนชมจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 
  ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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๑๒. มาตรฐานฝีมือชา่ง 
    เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว           
ผู้มีสิทธิเสนอรคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑  ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

   ๑๒.๑ วิศวกรโยธา   จํานวน .....-....คน 
๑๒.๒ ช่างก่อสร้างช่างโยธา            จํานวน ....1....คน 
 

 ๑๓. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
                     (นายชูชาติ  ตู้น่ิม) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
         องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ 

     2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
  


