
       
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เร่ือง ประมลูจ้างโครงการก่อสร้างถนน จ านวน ๖ โครงการ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

……………………………… 
 ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวามประสงคจ์ะประมลู
จา้งโครงการกอ่สรา้งถนน จ านวน ๖ โครงการ ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 
 โครงการท่ี ๑ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมู่ที ่๔ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้  
 ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
๕๗๐ เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา  
 ราคากลางของงานก่อสรา้ง เป็นเงนิ ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

 โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
๕๕๒ เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา  
 ราคากลางของงานกอ่สรา้ง เป็นเงนิ ๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งลา้นแปดหมืน่หนึ่งพนับาทถว้น) 
 

 โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนน คสล.เดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๔๐๐ ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา 
 ราคากลางของงานกอ่สรา้ง  เป็นเงนิ ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

 โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา 
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนน คสล.เดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๘๐๐ ตารางเมตร  ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    
 ราคากลางของงานกอ่สรา้ง เป็นเงนิ ๓๙๑,๐๐๐ บาท (สามแสนเกา้หมืน่หนึ่งพนับาทถว้น) 

 
/โครงการท่ี ๕... 



 

๒ 
 

 โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนนลาดยางเดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร กวา้ง ๕ เมตร  
ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตรกอ่สรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    
 ราคากลางของงานกอ่สรา้ง เป็นเงนิ ๔๑๕,๗๐๐ บาท (สีแ่สนหนึ่งหมืน่หา้พนัเจด็รอ้ยบาทถว้น) 
 

 โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย 
หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา   
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สดุถนน คสล.เดมิ ด าเนินการกอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๔๐๐ ตารางเมตรไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 
ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน  
๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    
 ราคากลางของงานกอ่สรา้ง  เป็นเงนิ ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ๒ .  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีถ่กูระบุชือ่ไวใ้นบญัชรีายชือ่ผูท้ิง้งานของทางราชการ
และได้แจง้เวยีนชือ่แลว้ หรอืไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลหรอืบุคคลอืน่เป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของ
ทางราชการ 
 ๓ .  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ 
และ/หรอืตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ณ วนัประกาศประมลูจา้งดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นครัง้นี้ 
 ๔ .  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย
เวน้แต่รฐับาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 
 ๕ .  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา และมผีลงานกอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิ ดงันี้ 
  โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔ 
ต าบลเสาเภา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา  และมผีลงานก่อสรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกวา่ ๕๕๘,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 
 

  โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา  และมผีลงานก่อสรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกวา่ ๕๔๐,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 

/โครงการท่ี ๓... 



 

๓ 
 

  โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา   
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา และมผีลงานกอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกว่า ๙๘,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 
 

  โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา และมผีลงานกอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกว่า ๑๙๕,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 
 

  โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา   
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา และมผีลงานกอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกวา่ ๒๐๗,๘๕๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 
 

  โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย 
หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา   
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา และมผีลงานกอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นวงเงนิไมน้่อยกว่า ๙๘,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนทีห่น่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เชือ่ถอื 
 

 ๖. บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีจ่ะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจ่าย
หรอืแสดงบญัชรีายรบัรายจ่ายไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ๗ . บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีจ่ะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรฐั ตอ้งลงทะเบยีนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อเิลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชกีลาง ทีเ่วบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั 
 ๘ . คูส่ญัญาตอ้งจ่ายเงนิผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แต่การรบัจ่ายเงนิแต่ละครัง้ ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่
บาทคูส่ญัญาอาจรบัจ่ายเป็นเงนิสดกไ็ด ้
 -  ก าหนดดสูถานก่อสรา้งและก าหนดรบัฟงัค าชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ ในวนัที ่๒๗ เดอืนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหไ้ปพรอ้มกนั ณ กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา เวลา ๑๐.๐๐ น. เพือ่ทีจ่ะไดน้ าไปดู
สถานทีพ่รอ้มกนั   
  ส าหรบัผูไ้มม่าดสูถานทีก่่อสรา้งและรบัฟงัค าชีแ้จงตามวนัและเวลาดงักลา่ว  องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเสาเภา จะถอืวา่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดท้ราบสถานทีต่ลอดจนอุปสรรคและ
ปญัหาตา่งๆ ดแีลว้ เมือ่มอุีปสรรคและปญัหาในเวลาท างานจะน ามาอา้งใหพ้น้ความผดิ และ/หรอืจะยกเป็นขอ้อา้ง
กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาในภายหลงัไมไ่ด ้
 

/- ก าหนดยืน่... 



 

๔ 
 

 -   ก าหนดยื่นซองประมลู ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสาร
การจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช ระหว่างเวลา ดงันี ้
  โครงการท่ี ๑  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔   
                                            ต าบลเสาเภา   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๐.๐๐ น.   
 

  โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา   
                                           ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๑.๐๐ น.   
 

  โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา   
                                            ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๒.๐๐ น.   
 

  โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
                                        ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๔.๐๐ น.    
   

  โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา  
                                          ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๕.๐๐ น.     
  

  โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย  
                                        หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา  ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๐๐ น.  
  

 -     แจ้งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิได้รบัการคดัเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวนัที ่๙ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 -     ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที ่๑๘ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ระหว่างเวลา ดงันี้ 
       โครงการท่ี ๑  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔   
                                            ต าบลเสาเภา   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๐๙.๓๐ น.   
 

  โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา   
                                           ระหว่างเวลา ๐๙.๓๕ น. ถงึเวลา ๑๐.๐๕ น.   
 

  โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา   
                                            ระหว่างเวลา ๑๐.๑๐ น. ถงึเวลา ๑๐.๔๐ น.   
 

  โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
                                        ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ น. ถงึเวลา ๑๑.๑๕ น.    
   

  โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา  
                                          ระหว่างเวลา ๑๑.๒๐ น. ถงึเวลา ๑๑.๕๐ น.     
  

  โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย  
                                        หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๔.๐๐ น.   
 โดยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะแจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิใหท้ราบ ในวนัอบรมวธิกีารประมลู
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
  

/ผูส้นใจ... 



 

๕ 
 

 ผูส้นใจตดิต่อขอซือ้เอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ในราคาดงันี้ 
       โครงการท่ี ๑  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔   
                                             ต าบลเสาเภา   ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท   
 

  โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา   
                                           ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท   
 

  โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา   
                                            ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท   
 

  โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
                                        ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท    
   

  โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา  
                                          ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท    
  

  โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย  
                                        หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา  ราคาชดุละ ๑,๐๐๐ บาท   
 
 ไดท้ีก่องคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ระหวา่งวนัที ่๑๙ เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถงึ วนัที ่
๒๗ เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดรูายละเอยีดไดท้ี ่www.saophao.go.th  หรอื www.gprocurement.go.th หรอื
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖, ๐-๗๕๓๖-๗๐๒๕ ในวนัและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที ่๑๙  เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                                  
                                                                                นิตนิยั เอีย่มชลวเิลศิ 

                                             (นายนิตนิยั เอีย่มชลวเิลศิ) 
                                            นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.saophao.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

๖ 
 

เอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ เลขท่ี   E ๑/๒๕๕๘ 
โครงการก่อสร้างถนน จ านวน ๖ โครงการ 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเภา  ลงวนัท่ี ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
…............................................... 

 

              องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “องคก์ารบรหิารสว่นต าบล” มคีวามประสงค์
จะประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนน จ านวน ๖ โครงการ ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 โครงการท่ี ๑ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมู่ที ่๔ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้  
 ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
๕๗๐ เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา  
 

 โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
๕๕๒ เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา  
 

 โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนน คสล.เดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๔๐๐ ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา 
 

 โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา 
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนน คสล.เดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๘๐๐ ตารางเมตร  ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสรา้ง
ตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    

 

 โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบลเสาเภา  
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สุดถนนลาดยางเดมิ ด าเนินการก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร กวา้ง ๕ เมตร  
ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตรกอ่สรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเสาเภาก าหนด  พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    
 

/โครงการท่ี ๖... 



 

๗ 
 

 โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลื่อนลอย 
หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา   
 โดยด าเนินการดงันี้ 
 โครงการเริม่ตน้จากจุดสิน้สดุถนน คสล.เดมิ ด าเนินการกอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง ๔  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจราจรไมน้่อยกวา่ ๔๐๐ ตารางเมตรไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 
ก่อสรา้งตามแบบแปลนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาก าหนด พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน  
๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา    
 
 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมลูจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
  ๑.๑  แบบรปูรายการละเอยีด 
  ๑.๒  แบบใบยืน่ขอ้เสนอราคาการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
  ๑.๓  หนงัสอืแสดงเงือ่นไขการจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
  ๑.๔  แบบสญัญาจา้ง 
  ๑.๕  แบบหนงัสอืค า้ประกนั 
         (๑)  หลกัประกนัซอง   
         (๒)  หลกัประกนัสญัญา 
  ๑.๖  บทนิยาม 
         (๑)  ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั 
         (๒)  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  ๑.๗  แบบบญัชเีอกสาร 
         (๑)  บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
         (๒)  บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ 
 
 ๒.  คณุสมบติัของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคลธรรมดาผูม้อีาชพีจา้งเหมากอ่สรา้งทีป่ระมลูจา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์        
  ๒.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีถ่กูระบุบจา้งไวใ้นบญัชรีายชือ่ผูท้ิง้งานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนชือ่แลว้ หรอืไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลหรอืบุคคลอืน่เป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทาง
ราชการ 
  ๒.๓  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน่ และตอ้งไมเ่ป็นผูม้ ี
ผลประโยชน์รว่มกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ ณ  วนัประกาศประมลู จา้ง
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
  ๒.๔  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธหิรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย  
เวน้แต่รฐับาลของผูท้ีเ่สนอราคาไดร้บัค าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 
  ๒.๕  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิ ดงันี้ 
 

/โครงการท่ี ๑... 



 

๘ 
 

   โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔  
                        ต าบลเสาเภา 
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกวา่ ๕๕๘,๐๐๐ บาท (หา้แสนหา้หมืน่แปดพนับาทถว้น) ของงานก่อสรา้ง 
และเป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 

   โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา 
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกว่า ๕๔๐,๕๐๐ บาท (หา้แสนสีห่มืน่หา้รอ้ยบาทถว้น) ของงานกอ่สรา้ง 
และเป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 

   โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา 
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกว่า ๙๘,๐๐๐ บาท (เกา้หมืน่แปดพนับาทถว้น) ของงานกอ่สรา้ง และ
เป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 

   โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา 
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานที่ประกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกว่า ๑๙๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกา้หมืน่หา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) ของ
งานกอ่สรา้ง และเป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 

   โครงการท่ี ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี ่๑๓ ต าบลเสาเภา  
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกว่า ๒๐๗,๘๕๐ บาท (สองแสนเจด็พนัแปดรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) ของ
งานกอ่สรา้ง และเป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 
 

/โครงการท่ี ๖ ... 



 

๙ 
 

   โครงการท่ี ๖  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา  
                           เลื่อนลอย หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา   
   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดา และเคยมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนั
กบังานทีป่ระกาศประมลูจา้งในวงเงนิไมน้่อยกว่า ๙๘,๐๐๐ บาท (เกา้หมืน่แปดพนับาทถว้น) ของงานกอ่สรา้ง และ
เป็นสญัญาเดยีวกนัและเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานเอกชนที ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” เชือ่ถอื 
 

  ๒.๖ บุคคลหรอืนิตบุิคคลทีจ่ะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจา่ย
หรอืแสดงบญัชรีายรบัรายจ่ายไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
  ๒.๗ บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีจ่ะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรฐั ตอ้งลงทะเบยีนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อเิลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชกีลาง ทีเ่วบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มลูจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
  ๒.๘ คูส่ญัญาตอ้งจ่ายเงนิผา่นบญัชธีนาคารเวน้แต่การรบัจ่ายเงนิแต่ละครัง้ ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิ
สามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจรบัจ่ายเป็นเงนิสดกไ็ด ้
 

 ๓.  หลกัฐานการเสนอราคา  
  ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดยมติอ้งใสซ่องปิดผนึก  แยกเป็น  ๒  สว่น  คอื   
  ๓.๑  สว่นที ่ ๑  อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิุคคล 
    (ก)  หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดัใหย้ืน่ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน
นิตบิุคคล บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการผูม้อี านาจควบคมุ (ปีปจัจุบนั) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
    (ข)  บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน จ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสอืรบัรองทะเบยีนนิตบุิคคล 
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี านาจควบคมุและบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ปีปจัจุบนั) พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
   (๒)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิชน่ิตบิุคคล ใหย้ืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ ส าเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้สว่น พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
   (๓)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคารว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ใหย้ืน่ส าเนาสญัญา
ของการเขา้รว่มคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้ว่มคา้และในกรณีทีผู่เ้ขา้รว่มคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดา
ทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย กใ็หย้ืน่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืผูร้ว่มคา้ฝา่ยใดเป็นนิตบุิคคล ใหย้ืน่เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น  (๑) 
   (๔)  ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ ใบทะเบยีนพาณิชย ์(ถา้ม)ี พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (๕)  บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑  ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่ตามแบบในขอ้  ๑.๗ (๑) 
  ๓.๒  สว่นที ่ ๒  อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงานการกอ่สรา้ง พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
   (๒)  หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคลอืน่ท าการแทน 
   (๓)  หลกัประกนัซอง ตามขอ้ ๕ 
   (๔)  บญัชเีอกสารสว่นที ่๒   ทัง้ทีไ่ดย้ืน่ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
 

/๔. การเสนอ... 



 

๑๐ 
 

 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประมลูจา้งดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และหนงัสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 
ทัง้สิน้ และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้
ถกูตอ้งครบถว้น รวมทัง้ลงลายชือ่ของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
  ๔.๒  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปรมิาณวสัดุ ในบญัชรีายการกอ่สรา้งใหค้รบถว้น 
  ๔.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไมน้่อยกว่า ๖๐ วนั  นบัแต่วนัยนืราคาสดุทา้ย 
โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรอืผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว ้ 
และจะถอนการเสนอราคามไิด ้         
  ๔.๔  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสญัญาทีจ่ะจา้งใหแ้ลว้
เสรจ็ไมเ่กนิ ๔๕ วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง 
  ๔.๕  กอ่นยืน่เอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์ูเ้สนอราคาควรตรวจดรูา่งสญัญา 
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะฯลฯ  ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสยี
กอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
  ๔.๖  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยื่นซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ รายละเอยีดดงันี ้
         โครงการท่ี ๑ โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว  
                  หมูท่ี ่๔ ต าบลเสาเภา  
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืด
ขาว หมูท่ี ่๔ ต าบลเสาเภา ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้งตามเอกสารประมลู
จา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการ  ในวนัที ่๔ 
เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้หรอืจา้ง
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

         โครงการท่ี ๒  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา  
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา 
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้งตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการ ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัง้แต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
         โครงการท่ี ๓  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา  
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ทุศิ  หมูท่ี ่๙ ต าบลเสาเภา  
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้งตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการ ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัง้แต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

/โครงการท่ี ๔...  



 

๑๑ 
 

         โครงการท่ี ๔ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา 
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมูท่ี ่๑๑ ต าบล
เสาเภา ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้งตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการ ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

         โครงการท่ี  ๕ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี่ ๑๓ ต าบลเสาเภา 
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางสายทุง่ครัง้-ทา่หมาก หมูท่ี๑่๓ ต าบล
เสาเภา ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้งตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการ ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัง้แต่เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

         โครงการท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา  
                                                  เลื่อนลอย หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา   
         ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จา่หน้าซองถงึ 
ประธาน คณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนาง
จนิดา เลื่อนลอย หมูท่ี๑่๔ ต าบลเสาเภา ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ีห่น้าซองว่า “เอกสารประมลูจา้ง
ตามเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ เลขที ่E ๑/๒๕๕๘” ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูจา้ง
โครงการ ในวนัที ่๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัง้แต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสาร
การจดัซือ้หรอืจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ระดบัอ าเภอ อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

  เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ จะไมร่บัเอกสารเพิม่เตมิ 
โดยเดด็ขาด 
  คณะกรรมการด าเนินการประมลู  จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน่  หรอืเป็นผูม้ผีลประโยชน์
รว่มกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ ตามขอ้  ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศ
ประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม ่พรอ้มทัง้ตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ ๓ .๒ และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืวธิอีืน่ใดทีม่หีลกัฐานว่า 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารบัทราบแลว้  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูกอ่น  หรอืในขณะทีม่กีารเสนอราคาดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสว์่า มผีูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรอืผูม้สีทิธเิสนอราคา กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการด าเนินการประมลูจะตดัรายชือ่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรอื
ผูม้สีทิธเิสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาจะพจิารณา
ลงโทษผูเ้สนอผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรอืผูม้สีทิธเิสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน 
 

/ผูป้ระสงค ์



 

๑๒ 
 

  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่มผ่า่นการคดัเลอืกเบือ้งตน้  เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์รว่มกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่  หรอืเป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากบัผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ณ วนัประกาศประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเป็นผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาทีก่ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อผูว้่า
ราชการจงัหวดั ภายใน ๓ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการด าเนินการประมลู การวนิิจฉยัอทุธรณ์ของ
ผูว้่าราชการจงัหวดั ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมลูว่า กระบวนการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไมอ่าจด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนดไว ้ คณะกรรมการด าเนินการประมลู
อาจใชดุ้ลยพนิิจระงบัการประมลูชัว่คราว และก าหนดวนั และเวลา เพือ่เริม่ตน้กระบวนการเสนอราคาใหม ่โดย
จะแจง้ใหผู้ม้สีทิธเิสนอราคาทกุรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมลูสงวนสทิธใินการตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประมลูจา้ง 
เพือ่ใหก้ารประมลูจา้งเกดิประโยชน์สงูสดุต่อทางราชการ 
  ๔.๗  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
   (๑)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมวธิกีารประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามวนั 
เวลา สถานทีท่ีท่างราชการก าหนดอนัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั โดยผูเ้สนอราคาจะไดร้บัเลขประจ าตวั (User ID) 
และรหสัผา่น (Password) เมือ่ผูเ้สนอราคาผา่นคณุสมบตั ิเงือ่นไข และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 
   (๒)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแสดงเงือ่นไขการจา้งและการจา้งโดยการ
ประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทีไ่ดย้ืน่มาพรอ้มกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
   (๓)  ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 
     โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว  
      หมู่ที ่๔ ต าบลเสาเภา    
     ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพนับาทถว้น) 
 

     โครงการท่ี ๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมู่ที ่๗ ต าบลเสาเภา   
    ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งลา้นแปดหมื่นหนึ่งพนับาทถว้น) 
 

    โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ ต าบลเสาเภา 
     ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๑๙๖,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

    โครงการท่ี ๔ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
    ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๓๙๑,๐๐๐ บาท 
(สามแสนเกา้หมืน่หนึ่งพนับาทถว้น) 
 

    โครงการท่ี ๕ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายทุ่งครัง้-ท่าหมาก หมู่ที๑่๓ ต าบลเสาเภา  
     ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๔๑๕,๗๐๐ บาท 
(สีแ่สนหนึ่งหมืน่หา้พนัเจด็รอ้ยบาทถว้น) 
 

/โครงการท่ี ๖... 



 

๑๓ 
 

    โครงการท่ี ๖ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา  
                       เลือ่นลอย หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา 
    ราคาเริม่ตน้ของการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งเริม่ตน้ที ่๑๙๖,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

   (๔)  เสนอราคาทีเ่สนอจะตอ้งเป็นราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ ๆ (ถา้ม)ี รวม
คา่ใชจ้่ายทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
   (๕)  ผูม้สีทิธเิสนอราคาตอ้ง LOG IN เขา้สูร่ะบบ 
   (๖)  ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่ LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ดงันี้  
     โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว  
      หมู่ที ่๔ ต าบลเสาเภา    
     ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๒,๐๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 

 

     โครงการท่ี ๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมู่ที ่๗ ต าบลเสาเภา   
    ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๒,๐๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 

 

    โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ ต าบลเสาเภา 
     ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๓๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๓๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 
 

    โครงการท่ี ๔ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
    ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๗๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๗๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 

 

    โครงการท่ี ๕ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายทุ่งครัง้-ท่าหมาก หมู่ที๑่๓ ต าบลเสาเภา  
     ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า  
 

/(Minimum Bid)…    



 

๑๔ 
 

(Minimum Bid)   ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๘๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๘๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 
 

    โครงการท่ี ๖ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา  
                       เลือ่นลอย หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา 
    ผูม้สีทิธเิสนอราคาที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอ
ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และจะตอ้งเสนอ ลดราคาขัน้ต ่า 
(Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๓๐๐ บาท จากราคาเริม่ตน้ในการประมลูฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป 
ตอ้งเสนอลดราคาครัง้ละไมน้่อยกว่า ๓๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้ 
  

   (๗)  หา้มผูม้สีทิธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประมลูฯ เสรจ็สิน้แลว้ จะตอ้ง
ยนืยนัราคาตอ่ผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ราคาทีย่นืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาทีเ่สนอหลงัสุด 
   (๘)  ผูม้สีทิธเิสนอราคาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของผูใ้หบ้รกิารตลาดกลาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 
   (๙)  การประมลูใชแ้บบปิดราคา 
   (๑๐) ผูค้า้จะเสนอราคาทีใ่ดกไ็ด ้ยกเวน้ ส านกังานของตลาดกลาง 
   (๑๑) กรณีราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ผูท้ีเ่สนอราคาก่อนเป็นผูช้นะการประมลู 
   (๑๒) ระยะเวลาการประมลู ๓๐ นาท ีไมม่ตีอ่เวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมลู ๕ นาที
ระบบจะไมแ่สดงสถานะของผูค้ ้า (ซ่อนสญัลกัษณ์คอ้น) 
 

 ๕.  หลกัประกนัซอง 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค ดงันี้ 
   โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว หมู่ที ่๔  
        ต าบลเสาเภา    
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๕๕,๘๐๐ บาท (หา้หมืน่หา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น)  
 

   โครงการท่ี ๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมู่ที ่๗ ต าบลเสาเภา   
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๕๔,๐๕๐ บาท (หา้หมืน่สีพ่นัหา้สบิบาทถว้น)  
 

  โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ ต าบลเสาเภา 
   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๙,๘๐๐ บาท (เกา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) 

 

  โครงการท่ี ๔ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๑๙,๕๕๐ บาท (หนึ่งหมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยหา้สบิบาทถว้น) 

 
 

/โครงการท่ี ๕… 



 

๑๕ 
 

  โครงการท่ี ๕ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายทุ่งครัง้-ท่าหมาก หมู่ที๑่๓ ต าบลเสาเภา  
   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๒๐,๗๘๕ บาท (สองหมืน่เจด็รอ้ยแปดสบิหา้บาทถว้น) 

 

  โครงการท่ี ๖  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา เลือ่นลอย  
       หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา  
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค จ านวน 
๙,๘๐๐ บาท (เกา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) 

   
  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมเีวลาค า้ประกนัตัง้แต่ วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุม
ไปจนถงึวนัสิน้สดุการยนืราคา โดยหลกัประกนัซองใหใ้ชอ้ยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ 
  ๕.๑ เงนิสด 
  ๕.๒ เชค็ทีธ่นาคารสัง่จ่ายใหแ้ก ่“องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา” โดยเป็นเชค็ลงวนัทีท่ีย่ ืน่ซอง 
หรอืกอ่นหน้านัน้ไมเ่กนิ ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕(๑) 
  ๕.๔ หนงัสอืค า้ประกนั ของบรรษทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทนุ
เพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค า้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ไดแ้จง้ชือ่เวยีนให้
สว่นราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
  ๕.๕ พนัธบตัรรฐับาลไทย 
  หลกัประกนัซองตามขอ้นี้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะคนืใหผู้เ้สนอราคา หรอืผูค้ า้ประกนั
ภายใน ๑๕ วนั  นบัถดัจากวนัทีไ่ดพ้จิารณาในเบือ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้  เวน้แต่ผูม้สีทิธเิสนอราคารายทีค่ดัเลอืกไว้
ซึง่เสนอราคาต ่าสดุ  จะคนืใหต้่อเมือ่ไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืเมือ่ผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
การคนืหลกัประกนัซองไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ 
 
 ๖.  หลกัเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑   ในการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะพจิารณา
ตดัสนิดว้ยราคารวม 
  ๖.๒   หากผูเ้สนอราคารายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตาม ขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไมถ่กูตอ้ง  หรอืไมค่รบถว้นตาม ขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์มถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ 
คณะกรรมการด าเนินการประมลู จะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนัน้ เวน้แตเ่ป็นขอ้ผดิพลาด
หรอืผดิหลงเพยีงเลก็น้อย หรอื ผดิพลาดไปจากเงือ่นไขของเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ในสว่นที่
มใิชส่าระส าคญั ทัง้นี้เฉพาะในกรณีทีพ่จิารณาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาเทา่นัน้ 
  ๖.๓   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา สงวนสทิธไิมพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไมม่ี
การผอ่นผนั ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  ไมป่รากฏชือ่ผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชผีูร้บัเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืในหลกัฐานการรบัเอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา  
 

/(๒)  เสนอรายละเอยีด… 



 

๑๖ 
 

   (๒)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารประมลูจา้งดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่ป็นสาระส าคญั หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่เ้สนอราคารายอืน่ 
  ๖.๔   ในการตดัสนิการประมลูจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในการท าสญัญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมลูหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา มสีทิธใิหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ สภาพ 
ฐานะ หรอืขอ้เทจ็จรงิ อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัราคา
หรอืไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง 
  ๖.๕ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาต ่าสดุ หรอืราคาหนึ่ง ราคา
ใดหรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมดกไ็ด ้และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรอือาจจะยกเลกิการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแต่จะพจิารณา ทัง้นี้ 
เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา เป็นเดด็ขาด 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาผูม้สีทิธเิสนอราคาจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ มไิด ้รวมทัง้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา 
จะพจิารณายกเลกิการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิง้งาน ไมว่่าจะเป็นผูเ้สนอ
ราคาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตุทีเ่ชือ่ไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็  หรอืใชช้ือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
  ในกรณีทีผู่ม้สีทิธเิสนอราคาทีเ่สนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไมอ่าจด าเนินงาน
ตามสญัญาได ้คณะกรรมการด าเนินการประมลู หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะใหผู้ม้สีทิธเิสนอราคารายนัน้ 
ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ าใหเ้ชือ่ไดว้า่ผูม้สีทิธเิสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นทีร่บัฟงัได ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาของ ผูม้ ี
สทิธเิสนอราคารายนัน้ 
  ๖.๖   ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสว์า่ผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา ทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูม้สีทิธเิสนอราคารายอืน่ 
หรอืเป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัระหวา่งผูม้สีทิธเิสนอราคากบัผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ์ณ วนัประกาศ
ประมลูจา้ง ดว้ย ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาทีก่ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคากนั
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา มอี านาจทีจ่ะตดัรายชือ่ผูม้สีทิธเิสนอราคาดงักล่าว 
และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะพจิารณาลงโทษผูม้สีทิธเิสนอราคารายนัน้เป็นผูท้ิง้งาน 
 

 ๗.  การท าสญัญาจ้าง  
  ผูช้นะการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา
ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละหา้ (๕ %) ของราคาคา่จา้งทีป่ระมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 
ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ยดึถอืไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ 
  ๗.๑  เงนิสด 
  ๗.๒  เชค็ทีธ่นาคารสัง่จ่ายใหแ้กอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา โดยเป็นเชค็ลงวนัทีท่ีส่ญัญา
หรอืกอ่นหน้านัน้ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการของทางราชการ 
  ๗.๓  หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕(๒) 
 
 

/๗.๔  หนงัสอืค า้... 



 

๑๗ 
 

  ๗.๔  หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์  ทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ซึง่ไดแ้จง้ชือ่ ใหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ตา่งๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสอืค ้าประกนั
ดงัระบุในขอ้ ๑.๕(๒) 
  ๗.๕  พนัธบตัรรฐับาลไทย   
  หลกัประกนันี้จะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีคู่ส่ญัญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาจา้งแลว้ 
  

 ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะจ่ายเงนิคา่จา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดงันี้ 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะจ่ายคา่จา้งในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน
ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตาม สญัญา รวมทัง้ท าสถานทีก่อ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
 

 ๙.  อตัราค่าปรบั 
  คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งจะก าหนดในอตัรารอ้ยละ ๐.๑๐ ของคา่จา้งตามสญัญาต่อวนั 
 

 ๑๐.  การรบัประกนัความช ารดุบกพร่อง 
     ผูช้นะการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดท้ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืหรอืท าสญัญาจา้ง 
ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภาไดร้บัมอบงาน โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งรบีจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิ ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารดุบกพรอ่ง 
 

 ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
     ๑๑.๑  เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก ดงันี้ 
        โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลอืดขาว 
             หมู่ที ่๔ ต าบลเสาเภา    
      เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิอดุหนุนทัว่ไปเพือ่สนบัสนุนการบรหิาร
จดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
แจง้การโอนจดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนุนทัว่ไปเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  แลว้เทา่นัน้ 
       ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสตา
โคตร-นางเลอืดขาว หมูท่ี ่๔ ต าบลเสาเภา  ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้  ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

        โครงการท่ี ๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า หมู่ที ่๗ ต าบลเสาเภา   
        เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิส าหรบัพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กรณีเรง่ด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

/การลงนาม... 



 

๑๘ 
 

      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
แจง้การโอนจดัสรรงบประมาณ เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิส าหรบัพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กรณีเรง่ด่วน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แลว้เทา่นัน้    
      ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายน ้าด า 
หมูท่ี ่๗ ต าบลเสาเภา  ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้  ๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งลา้นแปดหมืน่
หนึ่งพนับาทถว้น) 
 

       โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ ต าบลเสาเภา 
       เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
จ่ายขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แลว้เทา่นัน้ 
       ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ 
ต าบลเสาเภา ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้ ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 

       โครงการท่ี ๔ โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที ่๑๑ ต าบลเสาเภา  
       เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
จ่ายขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แลว้เทา่นัน้ 
       ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ 
หมูท่ี ่๑๑ ต าบลเสาเภา ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้  ๓๙๑,๐๐๐ บาท (สามแสนเกา้หมืน่หนึ่ง-
พนับาทถว้น) 
 

       โครงการท่ี ๕ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายทุ่งครัง้-ท่าหมาก หมู่ที๑่๓ ต าบลเสาเภา  
       เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
จ่ายขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แลว้เทา่นัน้ 
       ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายทุ่งครัง้ - ท่าหมาก 
หมู่ที๑่๓ ต าบลเสาเภา ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้  ๔๑๕,๗๐๐ บาท  (สีแ่สนหนึ่งหมืน่หา้พนั-
เจด็รอ้ยบาทถว้น) 
 

       โครงการท่ี ๖  โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายบา้นนางจนิดา ดอกบวั ถงึ บา้นนางจนิดา  
                     เลือ่นลอย  หมูท่ี ่๑๔ ต าบลเสาเภา 
       เงนิคา่จา้งส าหรบังานจา้งครัง้นี้ไดม้าจาก เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดร้บัอนุมตัิ
จ่ายขาดเงนิสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แลว้เทา่นัน้ 
       ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งโครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายราษฎรอ์ุทศิ  หมู่ที ่๙ 
ต าบลเสาเภา ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้นี้เป็นเงนิทัง้สิน้ ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกา้หมืน่หกพนับาทถว้น) 
 
 

 /๑๑.๒  เมือ่องคก์าร... 



 

๑๙ 
 

     ๑๑.๒  เมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใด ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและได้
ตกลงจา้งตามการประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืน าสิง่ของมาเพือ่งานจา้ง
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถ
ใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูม้สีทิธเิสนอราคา ซึง่เป็นผูร้บัจา้ง
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าดว้ยการสง่เสรมิพาณิชยน์าว ีดงันี้ 
    (๑)   แจง้การสัง่หรอืน าสิง่ของทีจ่ะซือ้ขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรม
เจา้ทา่ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีผู่ข้ายสัง่ซือ้ของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได ้
    (๒)  จดัการใหส้ิง่ของดงักล่าวบรรทกุโดยเรอืไทย  หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบั
เรอืไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้โดยเรอือืน่ที่
มใิชเ่รอืไทย  ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเชน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่  หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ 
    (๓)  ในกรณีทีไ่มป่ฏบิตัติาม  (๑)  หรอื (๒) ผูร้บัซือ้จะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายว่า
ดว้ยการสง่เสรมิ พาณิชยน์าว ี
     ๑๑.๓  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซึง่ไดย้ืน่เอกสารประมลูจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์่อองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลเสาเภาแลว้ จะถอนตวัออกจากการประมลูฯมไิด ้และเมือ่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอ
ราคาแลว้ ตอ้งเขา้รว่มเสนอราคาดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามเงือ่นไขทีก่ าหนด ในขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ(๗)  
มฉิะนัน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะรบิหลกัประกนัซอง จ านวนรอ้ยละ ๒.๕ ของวงเงนิทีจ่ดัหาทนัท ีและ
อาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอืน่(ถา้มี) รวมทัง้อาจพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานได ้หากมพีฤตกิรรม
เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคากนัอยา่งเป็นธรรม 
     ๑๑.๔  ผูม้สีทิธเิสนอราคา ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดค้ดัเลอืกแลว้ไมไ่ปท าสญัญา
หรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีท่างราชการก าหนดระบุในขอ้ ๗ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา จะรบิหลกัประกนั
ซองหรอืเรยีกรอ้งจาก ผูอ้อกหนงัสอืค า้ประกนัซองทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอืน่   
(ถา้ม)ี รวมทัง้พจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 
     ๑๑.๕  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข เพิม่เตมิเงือ่นไขหรอืขอ้ก าหนดในแบบ
สญัญาใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของอยัการจงัหวดัหรอืส านกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี 
 
 ๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง  
      เมือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา ไดค้ดัเลอืกผูม้สีทิธเิสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและ
ไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศนี้แลว้ ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักล่าว ผูม้สีทิธิ
เสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืชา่งจากกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม หรอืผูม้ ี
วุฒบิตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ก.พ.รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัรา
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาชา่ง แต่จะตอ้งมชีา่งจ านวนอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาชา่งดงัต่อไปนี้ 
        ๑๒.๑  ชา่งกอ่สรา้ง, ชา่งโยธา หรอืชา่งส ารวจ 
        ๑๒.๒  ..................................-............................. 
 
 

/๑๓.  การปฏิบติั… 



 

๒๐ 
 

 ๑๓.  การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูร้บัจา้งพงึปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ าหนด
ไวโ้ดยเครง่ครดั 
 
 หมายเหตุ  
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง ทีเ่ขา้รบัการคดัเลอืกจากหน่วยงานทีจ่ะจดัหา
พสัดุ เพือ่เป็นผูม้สีทิธเิสนอราคา 
  ผูม้สีทิธเิสนอราคา หมายถงึ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากหน่วยงานทีจ่ะจดัหา
พสัดุ ใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิสนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
  การนบัระยะเวลาค า้ประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานทีจ่ดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ชว่งเวลาตดิต่อกนั 
คอื ชว่งแรก ตัง้แต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถงึวนัยนืยนัราคาสดุทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเนื่องกนั
ในชว่งทีส่อง คอื ตัง้แต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสดุทา้ย จนถงึวนัสิน้สดุการยนืราคา ตวัอยา่งเชน่ ก าหนดวนัยืน่
ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ ก าหนดวนัเสนอราคาวนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ และ
ก าหนดยนืราคา  ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา สดุทา้ย การนบัระยะเวลาค า้ประกนัซองคอื วนัที่  ๔ กมุภาพนัธ์  
๒๕๕๘ จนถงึวนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ และนบัต่อเนื่องในชว่งทีส่องใหเ้ริม่นบัตัง้แต่วนัที่ ๑๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
จนถงึวนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ (รวม ๖๐ วนั) ดงันัน้ ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คอื ตัง้แต่วนัที่ ๔ กมุภาพนัธ ์
๒๕๕๘ จนถงึวนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๘  
  การเสนอลดราคาขัน้ต ่า  (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานทีจ่ะจดัหาพสัดุค านวณวงเงนิการเสนอลด
ราคาขัน้ต ่าแต่ละครัง้ในอตัรารอ้ยละ ๐.๒ ของราคาสงูสดุของการประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์าก
ค านวณแลว้มเีศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ  ใหป้ดัเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันัน้ โดยไมต่อ้งมเีศษของแต่ละหน่วย
นบั เพือ่ความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขัน้ต ่าแต่ละครัง้ เชน่  กรณีราคาสงูสดุของ
การประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้ าหนดการเสนอลด
ราคาขัน้ต ่า (Minimum Bid) ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต ่า (Minimum Bid) ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสงูสดุของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณรอ้ยละ ๐.๒ ไดเ้ทา่กบั ๑๕,๕๗๘ บาท 
ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต ่า (Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทัง้นี้  ผูเ้สนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาขัน้ต ่าสงูกว่าราคาขัน้ต ่าทีก่ าหนดได ้เชน่  กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต ่า ( Minimum Bid)  
ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทัง้นี้  ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขัน้ต ่าสงูกว่าราคาขัน้ต ่าทีก่ าหนดได ้
เชน่ กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขัน้ต ่า (Minimum Bid) ไมน้่อยกว่าครัง้ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเ้สนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาไดค้รัง้ละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้ และการเสนอลดราคาครัง้ถดัๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคาตามที่
ก าหนดจากราคาครัง้สดุทา้ยทีเ่สนอลดแลว้  ส าหรบักรณีการจดัหาพสัดุทีห่น่วยงานทีจ่ะจดัหาพสัดุก าหนดให้
เสนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เหน็ควรใหห้น่วยงานก าหนดใหเ้สนอราคาและพจิารณาในลกัษณะ
การเสนอราคารวม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได้ 

 
 
 

รจุริา  ศรหีรญั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเภา 

วนัที ่๑๙ เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

๒๑ 
 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายไสตาโคตร-นางเลือดขาว หมู่ท่ี ๔ ต าบลเสาเภา 
 

 



 

๒๒ 
 

 

 
 

 



 

๒๓ 
 

 

 



 

๒๔ 
 

 

 



 

๒๕ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายน ้าด า หมู่ท่ี ๗ ต าบลเสาเภา 
 

 

 
 



 

๒๖ 
 

 

 
 

 

 



 

๒๗ 
 



 

๒๘ 
 

 
 



 

๒๙ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎรอ์ทิุศ  หมู่ท่ี ๙ ต าบลเสาเภา 

 

 

 



 

๓๐ 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

๓๑ 
 

 

 



 

๓๒ 
 

 

 



 

๓๓ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสตาโคตร - เขาแกลบ หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลเสาเภา 

 
 



 

๓๔ 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

๓๕ 
 

 

 



 

๓๖ 
 

 

 



 

๓๗ 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งครัง้-ท่าหมาก หมู่ท่ี๑๓ ต าบลเสาเภา 

 

 
 



 

๓๘ 
 

 

 
 



 

๓๙ 
 

 

 

 



 

๔๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นนางจินดา ดอกบวั ถึง บา้นนางจินดา เล่ือนลอย หมู่ท่ี ๑๔  
ต าบลเสาเภา 

 

 



 

๔๑ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๒ 
 

 
 



 

๔๓ 
 

 
 

 


