
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส� เลขท่ี E21/ 2558 
โครงการก$อสรางถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู$ท่ี 11 ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
  ลงวันท่ี1เดือนเมษายน พ.ศ.2558 

***************************************************************** 
องค�การบริหารส�วนตําบลคุระซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “องค�การบริหารส�วนตําบล”  มีความประสงค�จะประมูลจ#าง
ด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�โครงการก�อสร#างถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู�ที่ 11 ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงางบประมาณ 1,882,000.-บาท(หนึ่งลานแปดแสนแปดหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) 
ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจรกว#าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680.00 เมตร (หรือพ้ืนท่ีรวมไม�น#อยกว�า 
2,720 ตารางเมตร) พร#อมไหล�ทางสองข#างกว#างข#างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาตรไม�น#อยกว�า 102.00 ลูกบาศก�
เมตร) ระยะเวลาดําเนินงาน 60 วันโดยมีข#อแนะนําและข#อกําหนดดังต�อไปนี้โดยมีข#อแนะนําและข#อกําหนด  
ดังต�อไปนี้ 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจํานวน5  แผ�น 
1.2 แบบใบยื่นข#อเสนอการประมูลจ#างด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�    จํานวน  2 แผ�น 
1.3 แบบสัญญาจ#าง         จํานวน 12แผ�น 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน        จํานวน  5แผ�น 
(1)  หลักประกันซอง 
(2)  หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม  จํานวน  2  แผ�น 
(1)  ผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1         จํานวน   2  แผ�น 
(2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2         จํานวน  1  แผ�น 
1.7 หนังสือแสดงเง่ือนไขการจ#างโดยวิธีประมูลด#วย 
1.8 ระบบอิเล็กทรอนิกส� (หนังสือข#อตกลง 3 ฝGาย)      จํานวน  2  แผ�น 
1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร#างตาม BOQ                    จํานวน  2  แผ�น 
(Bill of Quantities)(รายละเอียดการคํานวณราคากลาง 
งานก�อสร#างเปEนการเปVดเผยเพ่ือให#ผู#ประสงค�จะเสนอราคา 
ได#รู#ข#อมูลได#เท�าเทียมกันและเพ่ือให#ประชาชนตรวจดูได#) 
1.10 สูตรการปรับราคา (ค�า K)  ทุกโครงการ      จํานวน  4   แผ�น 
1.11 รายละเอียดการแบ�งงวดงานและการจ�ายเงิน      จํานวน  1   แผ�น 
1.12..          จํานวน   -   แผ�น 
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                 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องเปEนผู#มีอาชีพรับจ#างงานท่ีประมูลจ#างด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว  ซ่ึงมี
ผลงานก�อสร#างประเภทเดียวกัน 500,000.-บาท (หาบาทถวน)เปEนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตาม
กฎหมายว�าด#วยระเบียบบริหารราชการส�วนท#องถ่ินหน�วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให#มีฐานะเปEนราชการบริหาร
ส�วนท#องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยงานเอกชนท่ี องค�การบริหารส�วนตําบล เชื่อถือ 
                    2.2 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องไม�เปEนผู#ท่ีถูกระบุชื่อไว#ในบัญชีรายชื่อผู#ท้ิงงานของทางราชการ
และได#แจ#งเวียนชื่อแล#ว  หรือไม�เปEนผู#ท่ีได#รับผลของการสั่งให#นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปEนผู#ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                    2.3 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องไม�เปEนผู#มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข#าเสนอ
ราคาให#แก�องค�การบริหารส�วนตําบล  และต#องไม�เปEนผู#มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู#เสนอราคากับผู#ให#บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศประมูลจ#างด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เปEนผู#กระทําการอันเปEน
การ ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม  ตามข#อ 1.5 
                    2.4 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องไม�เปEนผู#ได#รับเอกสิทธิ์หรือความคุ#มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน    
ศาลไทย  เว#นแต�รัฐบาลของผู#เสนอราคาได#มีคําสั่งให#สละสิทธิ์และความคุ#มกันเช�นว�านั้น 
                    2.5 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องผ�านการคัดเลือกผู#มีคุณสมบัติเบ้ืองต#นในการจ#างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลคุระ 
2.6 ผู#เสนอราคาต#องเปEนนิติบุคคลและมีผลงานก�อสร#างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ#างด#วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�และเปEนผลงานท่ีเปEนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด#วยระเบียบบริหาร
ราชการส�วนท#องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต#องใส�ซองปVดผนึก แยกเปEน  
2 ส�วน คือ 
3.1ส�วนท่ี 1  อย�างน#อยต#องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                          (1)  ในกรณีผู#เสนอราคาเปEนนิติบุคคล 
                               (ก) ห#างหุ#นส�วนสามัญหรือห#างหุ#นส�วนจํากัด  ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ#นส�วนผู#จัดการ  ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี)  พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห�สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู#จัดการ  ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี)  และบัญชีผู#ถือหุ#นรายใหญ�  
พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
                          (2) ในกรณีผู#ประสงค�เสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล  ให#ยื่น
สําเนา    บัตรประจําตัวประชาชนของผู#นั้น  สําเนาข#อตกลงท่ีแสดงถึงการเข#าเปEนหุ#นส�วน (ถ#ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู#เปEนหุ#นส�วน  พร#อมท้ังรับรองสําเนาถูกต#อง 
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                           (3) ในกรณีผู#ประสงค�จะเสนอราคาเปEนผู#เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปEนผู#ร�วมค#า  ให#ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข#าร�วมค#า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#ร�วมค#า  และในกรณีท่ีผู#เข#ารวมค#าฝGายใดเปEน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย  ก็ให#ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู#ร�วมค#าฝGายใดเปEนนิติบุคคล  ให#ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว#ใน (1) เอกสารอ่ืน  ได#แก�  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม พร#อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต#องบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได#ยื่นตามแบบในข#อ 1.6(1) 
3.2ส�วนท่ี 2  อย�างน#อยต#องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปVดอากรแสตมป_ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู#เสนอราคามอบอํานาจ         ให#บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
 (2)หลักประกันซอง  ตามข#อ  5 
 (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร#างพร#อมท้ังรับรองสําเนาถูกต#อง (ให#ใช#ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงาน
ตามข#อ 2.6 เท�านั้น) 
 (4)บัญชีรายการก�อสร#าง (หรือใบแจ#งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต#องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ� ค�าแรงงาน ภาษี
ประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไว#ด#วย    
 (5)บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได#ยื่นพร#อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข#อ 1.7 (2)   
4. การเสนอราคา 
                             4.1ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องยื่นข#อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคา
จ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้โดย
ไม�มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้นและจะต#องกรอกข#อความให#ถูกต#องครบถ#วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู#ประสงค�จะเสนอราคา
ให#ชัดเจน 
4.2ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก�อสร#างให#ครบถ#วน 
  4.3ผู#ประสงค�จะเสนอราคาต#องกําหนดยืนราคาไม�น#อยกว�า120วันนับแต�วันยืนยันราคาสุดท#ายโดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู#ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู#มีสิทธิเสนอราคาจะต#องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว#และจะถอนการเสนอ
ราคามิได# 
4.4 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ#างให#แล#วเสร็จไม�เกิน60วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ#างหรือวันท่ีได#รับหนังสือแจ#งจาก องค�การบริหารส�วนตําบล ให#เริ่มทางาน 
4.5 ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ผู#ประสงค�จะเสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา
แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให#ถ่ีถ#วนและเข#าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข#อเสนอตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
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4.6 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องยื่นเอกสารประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จ�าหน#าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ#างโครงการก$อสรางถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู$ที่ 11 ตําบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา" ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง-อิเล็กทรอนิกส�เลขท่ีE21/2558"ยื่น
ต�อคณะกรรมการประกวดราคาในวันท่ี27 เมษายน 2558ต้ังแต�เวลา10.00น. ถึงเวลา11.00น. ณสถานท่ีกลางศูนย�
รวมข#อมูลข�าวสารการซ้ือหรือจ#าง ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท#องถ่ิน                      
เม่ือพ#นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล#วจะไม�รับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด 
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#ประสงค�จะเสนอราคาแต�ละรายว�าเปEนผู#
ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปEนผู#มีผลประโยชน�ร�วมกัน
ระหว�างผู#ประสงค�จะเสนอราคากับผู#ให#บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข#อ 1.8 (1) ณ วันประกาศ ประกวด
ราคาจ#าง ด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม� พร#อมท้ังตรวจสอบข#อเสนอตาม ข#อ 3.2  และแจ#งผู#ประสงค�จะ
เสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานว�า ผู#ประสงค�จะเสนอราคารับทราบแล#ว  
หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ว�า มี
ผู#ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู#มีสิทธิเสนอราคากระทาการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม ตาม
ข#อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู#ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู#มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปEนผู#
มีสิทธิเสนอราคา และองค�การบริหารส�วนตําบล จะพิจารณาลงโทษผู#ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู#มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล�าวเปEนผู#ท้ิงงาน 
 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต#น เพราะเหตุเปEนผู#ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร�วมกันกับผู#ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปEนผู#มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู#ประสงค�จะเสนอราคากับผู#
ให#บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือเปEนผู#
ประสงค�จะเสนอราคาท่ีกระทาการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม หรือเปEนผู#ประสงค�จะเสนอ
ราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด#านเทคนิคอาจอุทธรณ�คาสั่งดังกล�าวต�อหัวหน#าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วัน 
นับแต�วันท่ีได#รับแจ#งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของหัวหน#าหน�วยงานท่ีจัดหาให#ถือเปEน
ท่ีสุด  
หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคา ว�า กระบวนการเสนอราคาจ#าง ด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ประสบ
ข#อขัดข#องจนไม�อาจดาเนินการต�อไปให#แล#วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว#คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให#ผู#แทนผู#มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก#ไข
ข#อขัดข#องแล#ว จะให#ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนท่ีค#างอยู�ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียัง
เหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต#องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว#นแต�
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล#วเสร็จได# 
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โดยง�าย หรือข#อขัดข#องไม�อาจแก#ไขได# ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต#นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ#งให#ผู#มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ี
อยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ  
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว�างการประกวดราคา ฯ เพ่ือให#การ
ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต�อทางราชการ 
4.7 ผู#ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได#รับการคัดเลือกให#เปEนผู#มีสิทธิเสนอราคาจะต#องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ผู#เสนอราคาจะต#องเข#ารับการอบรมวิธีการประมูลด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการ
กําหนดอันจะแจ#งให#ทราบภายหลัง โดยผู#เสนอราคาจะได#รับเลขประจาตัว(User ID)และรหัสผ�าน (Password) 
เม่ือผู#เสนอราคาผ�านคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอทางด#านเทคนิคแล#ว  
(2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว#ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีได#ยื่นมา
พร#อมกับซองข#อเสนอทางเทคนิค  
(3) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ#างด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต#องเริ่มต#นท่ี 1,882,000.-บาท(หนึ่ง
ลานแปดแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน) 
(4) ราคาท่ีเสนอจะต#องเปEนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ#ามี) รวมค�าใช#จ�ายท้ังปวงไว#ด#วยแล#ว 
(5) ผู#มีสิทธิเสนอราคาหรือผู#แทนจะต#องมาลงทะเบียนเพ่ือเข#าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีกําหนด  
(6) ผู#มีสิทธิเสนอราคาหรือผู#แทนท่ีมาลงทะเบียนแล#วต#อง LOGIN เข#าสู�ระบบ  
(7) ผู#มีสิทธิเสนอราคาหรือผู#แทนท่ี LOGIN แล#ว จะต#องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการประกวด
ราคาจ#าง ด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต#องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต#องเสนอลดราคา
ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น#อยกว�าครั้งละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต#องเสนอลดราคาครั้งละไม�น#อยกว�า 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)จาก
ราคาครั้งสุดท#ายท่ีเสนอลดแล#ว  
(8) ห#ามผู#มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล#ว จะต#องยืนยันราคาต�อผู#
ให#บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต#องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  
(9) ผู#มีสิทธิเสนอราคาท่ีได#รับคัดเลือกให#เปEนผู#ชนะราคาต#องรับผิดชอบค�าใช#จ�ายในการให#บริการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส�และค�าใช#จ�ายในการเดินทางของผู#ให#บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้จะแจ#งให#ทราบในวัน
เสนอราคา 
(10) ผู#มีสิทธิเสนอราคาจะต#องมาเสนอราคาในวันท่ี 8พฤษภาคม2558 ตั้งแต$เวลา 10.35น. เปEนต#นไป ท้ังนี้ จะแจ#ง
นัดหมายตามแบบแจ#งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให#ทราบต�อไป 
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5. หลักประกันซอง 
 ผู#เสนอราคาต#องวางหลักประกันซองพร#อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช#หลักประกันอย�างหนึ่งอย�าง
ใดดังต�อไปนี้ จํานวน 94,100.-บาท (เกาหม่ืนส่ีพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
                     5.1 เงินสด 
                     5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให#แก�องค�การบริหารส�วนตําบลคุระ โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง
ประกวดราคา หรือก�อนหน#านั้นไม�เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                     5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ  1.4 (1) 
                     5.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ        
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน                  
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได#แจ#งชื่อเวียนให#ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล#ว  โดยอนุโลมให#ใช#  
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ  1.4 (1) 
                    5.5พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันซองตามข#อนี้ องค�การบริหารส�วนตําบล จะคืนให#ผู#เสนอราคา
หรือผู#คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัด จากวันท่ีได#พิจารณาในเบ้ืองต#นเรียบร#อยแล#ว เว#นแต�ผู#เสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไว#ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไม�เกิน 3 ราย จะคืนให#ต�อเม่ือได#ทําสัญญาหรือข#อตกลง  หรือเม่ือผู#เสนอราคาได#พ#น
จากข#อผูกพันแล#ว 
 การคืนหลักประกันซอง ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให#โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
 6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประมูลจ#างด#วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้  องค�การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด#วยราคารวม 
                     6.2 หากผู#เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต#องตามข#อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม�
ถูกต#อง หรือไม�ครบถ#วนตามข#อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม�ถูกต#องตามข#อ 4 แล#ว คณะกรรมการฯ จะไม�รับ
พิจารณาราคาของผู#เสนอรายนั้น  เว#นแต�เปEนข#อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน#อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปEนประโยชน�ต�อ
องค�การบริหารส�วนตําบลเท�านั้น 
 6.3 องค�การบริหารส�วนตําบล สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู#เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                        (1) ไม�ปรากฏชื่อผู#เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู#รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน       
การรับเอกสารประกวดราคาขององค�การบริหารส�วนตําบล 
                        (2) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู#เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด หรือท้ังหมดในใบ
เสนอราคา  
                        (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา ท่ีเปEน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแก�ผู#เสนอราคารายอ่ืน 
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(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก#ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู#เสนอราคามิได#ลงลายมือชื่อ พร#อมประทับตรา(ถ#ามี) 
กํากับไว# 
           6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือองค�การบริหารส�วนตําบลคุระ มีสิทธิให#ผู#เสนอราคาชี้แจงข#อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข#อเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข#องกับผู#เสนอราคาได# องค�การบริหารส�วนตําบล มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต#อง 
                     6.5 องค�การบริหารส�วนตําบล ทรงไว#ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได# และอาจพิจารณาเลือกจ#าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ#างเลยก็ได# สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทาง
ราชการเปEนสําคัญ และให#ถือว�าการตัดสินขององค�การบริหารส�วนตําบล เปEนเด็ดขาด ผู#เสนอราคาจะเรียกร#อง
ค�าเสียหายใด ๆ มิได# รวมท้ังองค�การบริหารส�วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู#เสนอ
ราคาเปEนผู#ท้ิงงาน  ไม�ว�าจะเปEนผู#เสนอราคาท่ีได#รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได#ว�าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จ หรือใช#ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปEนต#น 
  ในกรณีท่ีผู#เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได#ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได# 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือองค�การบริหารส�วนตําบล จะให#ผู#เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให#เชื่อได#ว�า ผู#เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ#างให#เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม�
เปEนท่ีรับฟoงได# องค�การบริหารส�วนตําบล มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู#เสนอราคารายนั้น 
           6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข#อเท็จจริงภายหลังจากการเปVดซองประกวดราคาว�า ผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิ     
ได#รับการคัดเลือกตามท่ีได#ประกาศรายชื่อไว# ตามข#อ 4.5  เปEนผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปEนผู#เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปEนธรรม ตามข#อ 1.6องค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิได#รับการคัดเลือก
ดังกล�าว ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข#อ 4.5และองค�การบริหารส�วนตําบล จะพิจารณาลงโทษผู#เสนอราคาราย
นั้นเปEนผู#ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการเปVดซองใบเสนอราคาท่ีได# ดําเนินการไปแล#ว
จะเปEนประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปVดซองใบเสนอราคาดังกล�าวได# 
 7.การทําสัญญาจาง 
 ผู#ชนะการประกวดราคาจะต#องทําสัญญาจ#างตามแบบสัญญา ดังระบุในข#อ 1.3 กับองค�การบริหารส�วน
ตําบลภายใน  7วัน นับถัดจากวันท่ีได#รับแจ#ง และจะต#องวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเท�ากับร#อยละหา
ของราคาค�าจ#างท่ีประกวดราคาได#  ให#องค�การบริหารส�วนตําบล ยึดถือไว#ในขณะทําสัญญา โดยใช#หลักประกัน
อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 

/ 7.1 เงินสด…. 
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                     7.1 เงินสด 
                     7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให#แก�องค�การบริหารส�วนตําบล โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อน
หน#านั้น ไม�เกิน 2 วัน ทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน ข#อ 1.4(2) 
                     7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได#แจ#งชื่อเวียนให#ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล#ว โดยอนุโลมให#ใช#              
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข#อ 1.4 (2) 
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให# โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู#ชนะการประกวดราคา (ผู#รับจ#าง) 
พ#นจากข#อผูกพันตามสัญญาจ#างแล#ว 
 8. ค$าจางและการจ$ายเงิน 
             8.1 (สําหรับการจ#างท่ีเปEนราคาต�อหน�วย) 
             องค�การบริหารส�วนตําบล จะจ�ายค�าจ#างต�อหน�วยของงานแต�ละรายการท่ีได#ทําสําเร็จจริงตาม
ราคาต�อหน�วย ท่ีกําหนดไว#ในใบแจ#งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต�อไปนี้ 

(1) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส�วนท่ีเกินกว�าร#อยละ 125 (หนึ่งร#อยยี่สิบห#า) แต�ไม�เกิน 
ร#อยละ 150 (หนึ่งร#อยห#าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว#ในสัญญาหรือใบแจ#งปริมาณงานและราคา จะจ�ายให#ใน
อัตราร#อยละ 90 (เก#าสิบ) ของราคาต�อหน�วยตามสัญญา 
 (2)เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส�วนท่ีเกินกว�าร#อยละ 150 (หนึ่งร#อยห#าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนด
ไว#ในสัญญาหรือใบแจ#งปริมาณงานและราคา จะจ�ายให#ในอัตราร#อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต�อหน�วยตาม
สัญญา 
             (3) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงน#อยกว�าร#อยละ 75 (เจ็ดสิบห#า) ของปริมาณงานท่ีกําหนด         
ไว#ในสัญญาหรือใบแจ#งปริมาณงานและราคา จะจ�ายให#ตามราคาต�อหน�วยในสัญญา และจะจ�ายเพ่ิมชดเชยเปEนค�า 
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตราร#อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต�างระหว�างปริมาณ
งานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณด#วยราคาต�อหน�วยตาม
สัญญา 
             (4) องค�การบริหารส�วนตําบล จะจ�ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงินในแต�ละกรณีดังกล�าวข#างต#น 
ในงวดสุดท#ายของการจ�ายเงิน หรือก�อนงวดสุดท#ายของการจ�ายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
             องค�การบริหารส�วนตําบล จะจ�ายเงินค�าจ#างให#แก�ผู#รับจ#างเปEนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จ
จริง เม่ือองค�การบริหารส�วนตําบล หรือเจ#าหน#าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ได#ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทํา
เสร็จแล#ว และปรากฏว�าเปEนท่ีพอใจตรงตามข#อกําหนดแห�งสัญญาทุกประการ องค�การบริหารส�วนตําบล จะออก
หนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให#ไว#แก�ผู#รับจ#าง 
 
 

 
 
 
 
 

/ การจ�าย…. 
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 การจ�ายเงินงวดสุดท#ายจะจ�ายให#เม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาได#แล#วเสร็จทุกประการ 
                       8.2 (สําหรับสัญญาท่ีเปEนราคาเหมารวม) 
 องค�การบริหารส�วนตําบล จะจ�ายเงินค�าจ#าง โดยแบ�งออกเปEน2งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี 1จ�ายเงินค�าจ#าง จํานวน 41 % ของค�าจ#าง (ร#อยละสี่สิบเอ็ดของค�าจ#าง) 
  จ�ายให#เม่ือผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้แล#วเสร็จ 

1. งานกรุยทาง / ถางปGา  จํานวน   1,500   ม.2 
2. งานทรายรองใต#ผิวทาง  จํานวน      60    ม.2 
3. งานผิวทาง คสล.ได#ระยะทางยาว 300 เมตร (หรือพ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 1,200 ม.2 ) 
4. งานติดต้ังปuายประชาสัมพันธ� จํานวน  1  ปuาย 

  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  จํานวน  25   วัน 
งวดท่ี 2(งวดสุดทาย)  จ�ายเงินค�าจ#าง จํานวน 59 % ของค�าจ#าง (ร#อยละห#าสิบเก#าของค�าจ#าง) 
  จ�ายให#เม่ือผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้แล#วเสร็จ 

1. งานกรุยทาง / ถางปGา  ครบตามสัญญาจ#าง   
2. งานทรายรองใต#ผิวทาง  ครบตามสัญญาจ#าง   
3. งานผิวทาง คสล.ได#ระยะทางยาว 380 เมตร (หรือพ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 1,360 ม.2 ) 
4. งานไหล�ทางลูกรังบดอัดแน�น  ครบตามสัญญาจ#าง 
5. งานติดต้ังปuายโครงการถาวร จํานวน  1  ปuาย 
งานส�วนท่ีเหลือ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดและงานเคลียร�พ้ืนท่ีบริเวณก�อสร#างแล#ว

เสร็จตามสัญญาจ#างทุกประการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  จํานวน  35  วัน 
9.อัตราค$าปรับ 
 ค�าปรับตามแบบสัญญาจ#างข#อ 17 จะกําหนดในอัตราร#อยละ  0.10  ของค�าจ#างตามสัญญาต�อวัน 
 10. การรับประกันความชํารุดบกพร$อง 
 ผู#ชนะการประกวดราคาซ่ึงได#ทําข#อตกลงเปEนหนังสือ หรือทําสัญญาจ#าง ตามแบบดังระบุในข#อ 1.3 
แล#วแต�กรณี จะต#องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ#างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น#อยกว�า-  .เดือน2ปv 
นับถัดจากวันท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลได#รับมอบงาน  โดยผู#รับจ#างต#องรีบจัดการซ�อมแซมแก#ไขให#ใช#การได#ดี
ดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีได#รับแจ#งความชํารุดบกพร�อง 
11. การจ$ายเงินล$วงหนา 
 ผู#เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล�วงหน#า ในอัตราไม�เกินร#อยละ-ของราคาค�าจ#างท้ังหมดแต�ท้ังนี้จะต#อง
ส�งมอบหลักประกันเงินล�วงหน#า เปEนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ในประเทศตามแบบดังระบุในข#อ 1.4 (3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 

/ หรือบริษัท.... 
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หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย� และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได#แจ#งชื่อเวียนให#ส�วนราชการต�าง ๆ 
ทราบแล#ว โดยอนุโลมให#ใช#ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ 1.4 (3) ให#แก�องค�การบริหารส�วนตําบล ก�อน
การรับชําระเงินล�วงหน#า นั้น 
 12.การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ�ายเงินแต�ละงวด องค�การบริหารส�วนตําบล จะหักเงินจํานวนร#อยละ 10 ของเงินท่ีต#องจ�ายในงวด
นั้นเพ่ือเปEน ประกันผลงาน  ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต#องถูกหักไว#ท้ังสิ้นไม�ตํ่ากว�า 6 เดือน (สําหรับสัญญาท่ี
เปEนราคาต�อหน�วย) หรือของค�าจ#างท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปEนราคาเหมารวม) 
 ผู#รับจ#างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู#รับจ#างจะต#องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ 1.4 (4) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได#แจ#ง
ชื่อเวียนให#ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล#ว โดยอนุโลมให#ใช#ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ 1.4 (4) มาวาง
ไว#ต�อกรมเพ่ือเปEนหลักประกันแทนก็ได# 
 องค�การบริหารส�วนตําบล จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล�าวให#แก�
ผู#รับจ#างพร#อมกับการจ�ายเงินงวดสุดท#าย 
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                      13.1 เงินค�าจ#างสําหรับงานจ#างครั้งนี้ ได#มาจากเงินจ$ายขาดเงินสะสมประจําปKงบประมาณ 
2558  องค�การบริหารส$วนตําบลคุระการลงนามในสัญญาจะกระทําได#ต�อเม่ือ องค�การบริหารส�วนตําบล ได#รับ
อนุมัติเงินค�าก�อสร#างจากจ�ายขาดเงินสะสมประจําปvงบประมาณ 2558  องค�การบริหารส�วนตําบลคุระแล#วเท�านั้น 
ราคากลางของงานก�อสร#างในการประกวดราคาครั้งนี้ เปEนเงินท้ังสิ้น 1,882,000.-บาท (หนึ่งลานแปดแสนแปด
หม่ืนสองพันบาทถวน)  
            13.2 เม่ือองค�การบริหารส�วนตําบล ได#คัดเลือกผู#เสนอราคารายใด ให#เปEนผู#รับจ#าง และได#ตกลง
จ#างตามประกวด ราคาจ#างแล#ว ถ#าผู#รับจ#างจะต#องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ#างดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศ 
และของนั้น ต#องนําเข#ามาโดยทางเรือในเส#นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให#บริการรับขนได#ตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู#เสนอราคาซ่ึงเปEนผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด#วย
การส�งเสริมการพาณิชย�นาวี  ดังนี้ 
                  (1) แจ#งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศ ต�อสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพาณิชย�นาวี ภายใน  7 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู#รับจ#างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ  เว#นแต�เปEนของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืนได# 
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                  (2) จัดการให#สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย              
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว#นแต�จะได#รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชย�นาวี            
ให#บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต#องได#รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปEน
ของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                  (3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม(1)หรือ(2)  ผู#รับจ#างจะต#องรับผิดตามกฎหมายว�าด#วยการ
ส�งเสริมการพาณิชย�นาวี 
            13.3 ผู#เสนอราคาซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบล ได#คัดเลือกแล#ว ไม�ไปทําสัญญา หรือข#อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว#ในข#อ 7  กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร#องจากผู#ออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร#องให#ชดใช#ความเสียหายอ่ืน (ถ#ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให#เปEนผู#ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
            13.4 องค�การบริหารส�วนตําบล สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก#ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข#อกําหนดในแบบ
สัญญาให#เปEนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ#ามี) 
14. การปรับราคาค$างานก$อสราง 
 การปรับราคาค�างานก�อสร#างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข#อ 1.5 จะนํามาใช#ในกรณีท่ี                ค�า
งานก�อสร#างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต�อไปนี้ 
การปรับราคาค�าก�อสร#างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข#อ 1.5 จะนํามาใช#ในกรณีท่ีค�างานก�อสร#างลดลง  หรือ
เพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต�อไปนี้ 
P =  (PO)  x (K) 
โดยกําหนดให# P = ราคาค�างานต�อหน�วย  หรือราคาค�างานงวดท่ีต#องจ�ายให#กับผู#รับจ#าง 
  PO = ราคาค�างานต�อหน�วยท่ีผู#รับจ#างประมูลได#  หรือราคาค�างานเปEนงวด  ซ่ึงระบุไว#ในสัญญา 
แล#วแต�กรณี 

K = ESCALATION FACTOR K  ท่ีหักด#วย4%  เม่ือต#องเพ่ิมค�างาน  หรือบวกเพ่ิม 4%  เม่ือต#องเรียก ค�างานคืน
โดยค�า ESCALATION FACTOR  K  จะหาได#จากสูตรแบ�งตามลักษณะงาน  ดังสูตรการปรับราคา 

  สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K) จะต#องคงท่ีระดับท่ีกําหนดไว#ในวันแล#วเสร็จ ตามท่ีกําหนดไว#ใน
สัญญา  หรือภายในระยะเวลาท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลได#ขยายออกไป  โดยจะใช#สูตรของทางราชการท่ีได#ระบุ 
15.มาตรฐานฝKมือช$าง 
เม่ือองค�การบริหารส�วนตําบลได#คัดเลือกผู#เสนอราคารายใดให#เปEนผู#รับจ#าง  และได#ตกลงจ#าง ก�อสร#างตามประกาศ
นี้แล#ว  ผู#เสนอราคาจะต#องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร#างดังกล�าว  ผู#เสนอราคาจะต#องมีและใช#ผู#ผ�านการ
ทดสอบมาตรฐานฝvมือช�างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝvมือแรงงาน  หรือผู#มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส.  และปวท.  หรือเทียบเท�า จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให#เข#ารับราชการได# ในอัตราไม�ตํ่ากว�า
ร#อยละ 10  ของแต�ละสาขาช�าง  แต�จะต#องมีช�างจํานวนอย�างน#อย 1 คน  ในแต�ละสาขาช�าง ดังต�อไปนี้ 
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15.1สาขาช�างก�อสร#าง  หรือช�างโยธา 
16.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร#างผู#รับจ#างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบ  ได#
กําหนดไว#โดยเคร�งครัด 

 
  
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส�  เลขทีE่21/2558 
- ค�าจ#างและการจ�ายเงิน 
โครงการก�อสร#างถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู�ท่ี 11 ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  งบประมาณ 
1,882,000.-บาท (หนึ่งลานแปดแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน) 
                         ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจรกว#าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680.00 เมตร 
(หรือพ้ืนท่ีรวมไม�น#อยกว�า 2,720 ตารางเมตร) พร#อมไหล�ทางสองข#างกว#างข#างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาตรไม�
น#อยกว�า 102.00 ลูกบาศก�เมตร)ระยะเวลาดําเนินงาน60วัน 

 องค�การบริหารส�วนตําบล จะจ�ายเงินค�าจ#าง โดยแบ�งออกเปEน   2   งวด ดังนี ้
 งวดท่ี 1จ�ายเงินค�าจ#าง จํานวน 41 % ของค�าจ#าง (รอยละส่ีสิบเอ็ดของค$าจาง) 
  จ�ายให#เม่ือผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้  แล#วเสร็จ 
  1.งานกรุยทาง / ถางปGา  จํานวน   1,500   ม.2 
  2.งานทรายรองใต#ผิวทาง   จํานวน      60    ม.2 
  3.งานผิวทาง คสล. ได#ระยะทางยาว 300 เมตร (หรือพ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 1,200 ม.2 ) 
  4.งานติดต้ังปuายประชาสัมพันธ�            จํานวน  1  ปuาย 
  ระยะเวลาปฏิบัติงาน     จํานวน  25   วัน 
 
งวดท่ี 2 (งวดสุดทาย)จ�ายเงินค�าจ#าง จํานวน 59 % ของค�าจ#าง (รอยละหาสิบเกาของค$าจาง) 
  จ�ายให#เม่ือผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงาน ดังต�อไปนี้  แล#วเสร็จ 
  1.งานกรุยทาง / ถางปGา    ครบตามสัญญาจ#าง   
  2.งานทรายรองใต#ผิวทาง   ครบตามสัญญาจ#าง   
  3.งานผิวทาง คสล. ได#ระยะทางยาว 380 เมตร (หรือพ้ืนท่ีไม�น#อยกว�า 1,360 ม.2 ) 
  4.งานไหล�ทางลูกรังบดอัดแน�น  ครบตามสัญญาจ#าง 
  5.งานติดต้ังปuายโครงการถาวร           จํานวน  1  ปuาย 
  งานส�วนท่ีเหลือ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดและงานเคลียร�พ้ืนท่ีบริเวณก�อสร#างแล#ว
เสร็จตามสัญญาจ#างทุกประการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  จํานวน  35  วัน 
 

        

 

 


