
 
 
 

 
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อ าเภอศรีสวัสด์ิ 

บ้านโป่งหวาย หมู่ที ่5 ต าบลด่านแม่แฉลบ 
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ประมูล 
จ้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อ าเภอศรีสวัสด์ิ บ้านโป่งหวาย หมู่ท่ี 5 ต าบลด่านแม่แฉลบ 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,524 ตารางเมตร อบต.ด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสด์ิ    จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ ท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลราคาคร้ังนี้เป็นเงิน 2,245,900.-บาท (สองล้านสองแสนสี่
หม่ืนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล    ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่

น้อยกว่า 898,360.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

ค าส่ังให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ณ          

วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
5. นิติบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

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

6. บุคคลหรือนิติบุคคลรายใด  ต้องไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2555 
      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10:00 น. ณ เป็นต้นไป ณ 
ท่ีต้ังโครงการก่อสร้าง   
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ก าหนดยื่นซองประมูลราคา  ในวันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต้ังแต่เวลา 10:00 น. ถึงเวลา  
11:00 น.. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ท่ีว่าการอ าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวัน  29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ต้ังแต่  10:00 น.เป็นต้นไป  

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

บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ระหว่างวันท่ี 9 เดือนตุลาคม พ.ศ 2558  ถึงวันท่ี 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558        
ต้ังแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา  16:00 น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ (http://danmaechaiap.go.th) หรือเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง(www.gprocuremen.go.th) หรือเว็บไซต์ท้องถิ่นกาญจนบุรี (www.kanchanaburilocal.go.th) หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-597-106  ในวันและเวลาดังกล่าว 
                    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
        

 

          

                        (นายสุมล  จันทร์ค า) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   การจัดซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้  ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีผลใช้บังคับ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงิน
ประจ างวดแล้วเท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://danmaechaiap.go.th/
http://www.gprocuremen.go.th/
http://www.kanchanaburilocal.go.th/


 
 

เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์  เลขที่  1 /2559 
 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อ าเภอศรีสวัสด์ิ  

บ้านโป่งหวาย หมู่ที ่5 ต าบลด่านแม่แฉลบ 
   ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลดา่นแม่แฉลบ 

ลงวันที่   9   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

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

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์ประมูลจ้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อ าเภอ
ศรีสวัสด์ิ บ้านโป่งหวาย หมู่ท่ี 5 ต าบลด่านแม่แฉลบ พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,524 ตารางเมตร อบต.ด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรี
สวัสด์ิ    จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ ท่ี อบต.ก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน           
แม่แฉลบ  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
   ๑.๑  แบบรูป และรายการละเอียด      
     ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓  แบบใบแจ้งประมาณงานและราคา 

  ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 

     ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 
           ๑.7  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.8  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
   
 ๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

       2.๑.  เป็นนิติบุคคล    ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 899,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2.๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

2.๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าส่ังให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
ณ     วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 
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2.5. นิติบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิ เล็กทรอนิ ก ส์  (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้ องลงทะ เบี ยน ใน ระบบอิ เล็กท รอนิ ก ส์ ขอ ง
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลรายใด  ต้องไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2555 
         

  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
     (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
        (๔) เอกสารอื่น ๆ  
    (4.1)  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 
    (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 
    (4.3)  หนังสือมอบอ านาจ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8(๑) 

 
๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นท าการแทน 
         (2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
            (3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนา 

        (4)  บัญชีรายช่ือการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งประมาณงาน) 
        (5)  แนบใบยื่นข้อเสนอการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                     (6)  ใบเสร็จรับเงิน 
       (7)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๒) 
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๔. การเสนอราคา  
        ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ท้ิงส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดรายการเป็นตัวพิมพ์และหรือตัวเขียนให้
ชัดเจน รวมท้ังลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้ประสงค์เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่งด้วย 
     ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   45 วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 25 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

๔.5  ก่อนยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลราคาท้ังหมดเสียก่อน    ท่ีจะ
ตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการดังกล่าว  โดยระบุไว้ ท่ีหน้าซองว่า               
“เอกสารประมูลจ้าง ตามเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  เลขที่   1/2559”             
ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  ในวันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558  ต้ังแต่เวลา 
10.00 น .ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ ท่ีว่าการอ าเภอศรีสวัสด์ิ    
จังหวัดกาญจนบุรี 
   เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประมูลราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.8 (๑)      
ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวิธีอื่นใดท่ีมี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแมแ่ฉลบ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุ 
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ภายใน  ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูลราคาจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ี
จัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประมูลราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประมูลราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้อง
ไม่อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประมูลราคาจ้างจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน เวลาและ
สถานท่ี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
   คณะกรรมการประมูลราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆระหว่างการประมูลราคาฯ 
เพื่อให้การประมูลราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   ๔.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
    (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3.) ราคาเริ่มต้นของการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี   
ราคา 2,245,900.-บาท (สองล้านสองแสนส่ีหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

(4) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลราคาฯ และจะต้องเสนอ
ลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลราคาฯ เสร็จส้ินแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  
    (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                          
๕. หลักประกันซอง 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอด้านเทคนิค            
จ านวน 112,295.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)เท่ากับร้อยละห้าของวงเงินท่ี
จัดหา (5%)   โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
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๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ียื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 

  ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว  
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน            
แม่แฉลบ  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น เว้นแต่ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่ืนชม เท่านั้น 
   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น    

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประมูลราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
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รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะพิจารณายกเลิกการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประมูลราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลช่ืนชม จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิจะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้
เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ท้ิงงาน 
   
๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างท่ีประมูลจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ประมูลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบโดยเป็นเช็คลงวันท่ี
ท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 

  
 

   ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
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๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน         
ผู้รับจ้างต้องท าสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิด

แสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีอากรแสตมป์ ในราคาท่ีตกลงจ้างตามระเบียบของกรมสรรพกร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นร้อยละของราคาค่าก่อสร้างท้ังหมดโดยแบ่งออกเป็น ...๑....งวด ดังนี้  

งวดท่ี ๑ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ใหแ้ล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดท่ี ๒ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ใหแ้ล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดท่ี ๓ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ใหแ้ล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดท่ี ๔ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ใหแ้ล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

  
งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

ตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างหรือปรับปรุง ให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ  
                        

๙. อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25% ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี  นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

   ๑1.๑ การจัดซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้  ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีผลใช้บังคับ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น  

 
ราคากลางของงานการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่าน            

แม่แฉลบ – อ าเภอศรีสวัสด์ิ  บ้านโป่งหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลด่านแม่แฉลบ   ในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,245,900.-บาท (สองล้านสองแสนสี่หม่ืนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน 

  
   ๑๑.๒ เมื่อประมูลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้
เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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       (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ัง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
       (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้บรรทุก
ส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
       (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 

   ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน ข้อ ๔.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ 
ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

  ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งประมูลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไป
ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลช่ืนชมจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 

  ๑๑ .๕ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว           
ผู้มีสิทธิเสนอรคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑  ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

   ๑๒.๑ วิศวกรโยธา   จ านวน .....-....คน 
๑๒.๒ ช่างก่อสร้างช่างโยธา            จ านวน ....1....คน 
 

 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
                     (นายชูชาติ  ตู้นิ่ม) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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