ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1
ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
.......................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1 ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วัสดุดินถมปรับระดับพื้นสนามและบริเวณ ขนาดกว้าง 110
เมตร ยาว 200 เมตร จานวน 8,800 ลูกบาศก์เมตร ปลูกหญ้าและเทคอนกรีตรางระบายน้าพร้อม
อุปกรณ์ประกอบสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1
ป้าย และข้อกาหนดคุณลักษณะการก่อสร้างสนามกีฬา (รายละเอียดแนบท้าย)
ราคากลาง 3,210,0๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณในการจ้างครั้งนี้ 3,210,0๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,605,0๐0.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์เชื่อถือได้
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-2ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาและหากมีการทาสัญญา
ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ต้อง
จัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverments Prcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
- กาหนดดูสถานที่ ในวันที่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และกาหนดรับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.- 12.00 น. (หากไม่มาดูสถานที่ตาม
กาหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรค
หรือปัญหาในการทางาน จะนามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ไม่ได้)
กาหนดยื่นซองประมูล
- กาหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ (ที่ว่าการ อาเภอชะอวดชั้น 2) อาเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช
และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค ) ในวันที่ 1
กันยายน 2560
กาหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา
10.30 11.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,5๐๐.- บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ระหว่างวันที่ 9
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-760244 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th , www.knhong.org และwww.nakhonlocal.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
สาเนาถูกต้อง
วิภาภรณ์ สุขไสย
(นางวิภาภรณ์ สุขไสย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจริญ ศรีภูมิราช
(นายเจริญ ศรีภูมิราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/๒๕60
โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1
ตาบลควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ลงวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์”
มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1 ตาบล
ควนหนองหงษ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วัสดุดินถมปรับระดับพื้น
สนามและบริเวณ ขนาดกว้าง 110 เมตร ยาว 200 เมตร จานวน 8,800 ลูกบาศก์เมตร ปลูกหญ้า
และเทคอนกรีตรางระบายน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบแปลนที่กาหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย และข้อกาหนดคุณลักษณะการก่อสร้างสนามกีฬา (รายละเอียด
แนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560)
ราคากลาง 3,210,0๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณในการจ้างครั้งนี้ 3,210,0๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.7 บทนิยาม
( ๑ ) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,605,0๐0.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์เชื่อถือได้
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาและหากมีการทาสัญญา
ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ต้อง
จัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverments Prcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( ๑ ) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
( ก ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ข ) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๒ ) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี )
สาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๓ ) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑)
( ๔ ) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๕ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( ๑ ) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) จานวน ๓ ฉบับ
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ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
( ๓ ) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
( ๔ ) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๕ ) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
( ๖ ) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ๗ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.8 ( ๒ )
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการประมูล
จ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ดินอุดมให้เริ่มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้หน้าซองว่า
“เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/๒๕60” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอชะอวดชั้น 2) อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .7 (๑) ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓ .๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑ .7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
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ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการดาเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิ์เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่ายหรือขัดข้องหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตั(User
ว ID)
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
3,210,000.- บาท
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น(ถ้ๆามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯและการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิ์เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอครั้งหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) การประมูลให้แบบปิดราคา
(10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น สานักงานของตลาดกลาง
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(12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที
ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้ า (ซ่อนสัญลักษณ์ฆ้อน)
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือ ผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
มีสิทธิ์เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิ์
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์จะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔
แล้ว คณะกรรมการ e – Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ เท่านั้น
๖.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างฯ
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างฯ ที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการ e – Auction หรือองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
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ควนหนองหงษ์ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็
ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลควนหนองหงษ์เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้มีสิทธิ์เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
จะให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสามารถดาเนินงาน
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลควนหนองหงษ์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิ์เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้รับจ้าง ) จะต้องทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(7.1) เงินสด
(7.2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(7.๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
(7.๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
(7.๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ....๑.....งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ...........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
......................-.....................ให้แล้วเสร็จภายใน......................-....................วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ .............-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
......................-.....................ให้แล้วเสร็จภายใน......................-...................วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ .........๑๐๐.........ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
กาหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑5 จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทา
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้รับ
มอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงิน ทุนสารองเงินสะสม เป็นเงิน
1,820,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี 2560 เป็น
เงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้รับอนุมัติและมีงบประมาณเพียงพอสาหรับเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายใดให้
เป็นผู้รับจ้างและ ได้ตกลงจ้างงานจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรื
อนาสิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือไทย
จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-8(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อ ๔ .๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์จะริบ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒ .๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไป
ทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดินอุดมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้มีสิทธิ์
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช .
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ปวส.ช่างก่อสร้าง หรือโยธา
๑๒.๒...................................................
๑๒.๒...................................................
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

