บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
กจ 71301 /
รายงานขอจ้างโดยวิธี ประกวดราคา

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จะจัดจ้าง ดังนี้
1. พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้างมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน เพื่อก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่
มท 0810.3/ว 1879 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 แผนงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ / จ้าง ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการสัญจรไป – มา ได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3.

ราคามาตรฐาน คือ
บาท
; ราคากลาง คือ
2,353,200.- บาท
ราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ คือ -

4. วงเงินตั้งไว้เพื่อซื้อ / จ้าง ครั้งนี้ จํานวน 2,353,200.- บาท
จาก
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินช่วยเหลือ ; เงินอุดหนุน
5. ต้องการใช้พัสดุที่จะซื้อ / จ้าง ภายใน ( นับแต่วันที่เสนอรายงานนี้ )
;
60 วัน
เดือน

บาท

เงินสะสม
เงินอื่น ๆ
ปี

6. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ / จ้าง ครั้งนี้ มีดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. นางณภัทร โพธิพิพิธ
หัวหน้าสํานักปลัด
2. นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้
นักบริหารงานการคลัง
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
2. นายปณช จันทรวัฒน์
นักบริหารงานช่าง
3. นางสาวปวีณา ตันปิติ
หัวหน้าส่วนการศึกษา
4. นายฟิมร์ ดวงดาว
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
5. นายชาญ บัวชน
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
1. นายวันชัย บุญงาม
นายช่างโยธา

7. ข้อเสนออื่น ๆ

-

.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสนอมาด้วยแล้ว
( นางวรัทยา กล่ํากลาง )
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- เพื่อโปรดอนุมัติ
( นางสาวนงนุช มณีกาญจน์ )
ผู้อํานวยการกองคลัง
ว่าที่ ร.ต.
( จตุพร ศรีสมบูรณ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน
ที่ 394 / 2558
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
……………………………………
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะดําเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับ ปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896
เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0506 / 6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดังนี้
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1. ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์ ตําแหน่ง
2. นายสาธิต ตุมรสุนทร
ตําแหน่ง
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
ตําแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
ผู้อํานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่กําหนดราคากลาง และระบุราคากลางของงานดังกล่าว
ไว้ในเอกสารโครงการด้วย
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน
ที่ 395 / 2558
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน
.....................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนจะดําเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท โดยวิธี ประกวดราคา
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ
12 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 จึงแต่งตั้งผู้มี
นามและตําแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้
คณะกรรมการการคัดเลือกตลาดกลาง
1. นางณภัทร โพธิพิพิธ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
2. นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้
ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยให้ผู้ที่ได้รบั การแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และให้รายงานผลการดําเนินการให้ทราบด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน
ที่ 396 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตฯ
.....................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนจะดําเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท โดยวิธี ประกวดราคา
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ12
ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจ้างเหมาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 จึง
แต่งตั้งผู้มีนามและตําแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OVER Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. นางณภัทร โพธิพิพิธ
หัวหน้าสํานักปลัด
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้
นักบริหารงานการคลัง
กรรมการ
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ประธานกรรมการ
2. นายปณช จันทรวัฒน์
นักบริหารงานช่าง
กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ตันปิติ
หัวหน้าส่วนการศึกษา
กรรมการ
4. นายฟิมร์ ดวงดาว
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
5. นายชาญ บัวชน
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
ผู้ควบคุมงานจ้าง
1. นายวันชัย บุญงาม
นายช่างโยธา
ผู้ควบคุมงาน
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และให้รายงานผลการดําเนินการให้ทราบด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน
ที่ 397 / 2558
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
…………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะดําเนินการจัดจ้างตาม โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้าํ เอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท โดยวิธี ประกวด
ราคา
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2535 ข้อ 27 (7) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ดังนี้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์
2. นายปณช จันทรวัฒน์
3. นางสาวปวีณา ตันปิติ
4. นายฟิมร์ ดวงดาว
5. นายชาญ บัวชน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง
กรรมการ
หัวหน้าส่วนการศึกษา
กรรมการ
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน
ที่ 398 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
…………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะดําเนินการจัดจ้างตาม โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้าํ เอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท โดยวิธี ประกวด
ราคา
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535 ข้อ 66 จึงแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้
ผู้ควบคุมงานจ้าง
1. นายวันชัย บุญงาม

นายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
กจ 71301 /
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1879 ลงวันที่ 11 กันยายน
2558 แผนงบประมาณอุ ด หนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น งบเงิ น อุ ด หนุ น เงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และเป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2555 และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว.2272 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กํ าหนดราคากลาง เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ พิ จ ารณาราคาที่ เหมาะสมของโครงการดั งกล่ าว โดยการแต่ งตั้ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 9 )
พ.ศ. 2543 ข้อ 6 ( 6 ) โดยทําหน้าที่ ดังนี้
โดยขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีนามและตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง คือ
คณะกรรมการการคัดเลือกตลาดกลาง
1. นางณภัทร โพธิพิพิธ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
2. นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้
ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตามคําสั่งที่แนบท้ายนี้

( นางวรัทยา กล่ํากลาง )
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
- เพื่อโปรดทราบ
งานพัสดุขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ต.ตะคร้ําเอน
- เห็นนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามคําสั่งที่แนบท้ายนี้

( นางสาวนงนุช มณีกาญจน์ )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าที่ ร.ต.
( จตุพร ศรีสมบูรณ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
กองคลัง /
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้าํ เอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ( ผ่านหัวหน้ากองคลัง )

ตามหนังสือ อําเภอท่ามะกา ที่ กจ. 0023.10/3012 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 แจ้งเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50
เมตร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลตะคร้ํา เอน อํ า เภอท่ า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยวิธีป ระมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว.2272 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อทําหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยการแต่งตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535 โดยทําหน้าที่ ดังนี้
โดยขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีนามและตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คือ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1. ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์ ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ตุมรสุนทร
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
3. นางภัชชาภร จันทร์สุข
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตามคําสั่งที่แนบท้ายนี้
( นางวรัทยา กล่ํากลาง )
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
- เพื่อโปรดทราบ
งานพัสดุขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ต.ตะคร้ําเอน
- เห็นนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามคําสั่งที่แนบท้ายนี้
( นางสาวนงนุช มณีกาญจน์ )
ผู้อํานวยการกองคลัง
ว่าที่ ร.ต.
( จตุพร ศรีสมบูรณ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
กองคลัง /
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้าํ เอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ( ผ่านหัวหน้ากองคลัง )

ตามหนังสือ อําเภอท่ามะกา ที่ กจ. 0023.10/3012 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 แจ้งเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50
เมตร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลตะคร้ํา เอน อํ า เภอท่ า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยวิธีป ระมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ต รวจการจ้ า งของโครงการดั ง กล่ า ว โดยการแต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535 ข้อ 27 (7) โดยทําหน้าที่ ดังนี้
โดยขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีนามและตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง คือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ประธานกรรมการ
2. นายปณช จันทรวัฒน์
นักบริหารงานช่าง
กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ตันปิติ
หัวหน้าส่วนการศึกษา
กรรมการ
4. นายฟิมร์ ดวงดาว
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
5. นายชาญ บัวชน
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตามคําสั่งที่แนบท้ายนี้
( นางวรัทยา กล่ํากลาง )
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
- เพื่อโปรดทราบ
งานพัสดุขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ต.ตะคร้ําเอน
- เห็นนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามคําสั่งที่แนบท้ายนี้
( นางสาวนงนุช มณีกาญจน์ )
ผู้อํานวยการกองคลัง
ว่าที่ ร.ต.
( จตุพร ศรีสมบูรณ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
เรื่อง การประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
......................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร
ยาว 896 เมตร ไล่ ท างกว้ างข้ างละ 0.50 เมตร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลตะคร้ํ าเอน อํ าเภอท่ ามะกา จั งหวัด
กาญจนบุรี งบประมาณ 2,353,200.-บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) เลขที่ E1 /
2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,176,600.-บาท
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างทํางานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน
6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน และต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผซู้ ื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานทีก่ ่อสร้างด้วย
ตนเอง หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบสถานที่ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทํางานจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน ไม่ได้
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.30 น.เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือ้ การจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน ระหว่างวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3463 – 6828 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้าํ เอน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ E1 / 2559
การจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (Over Lay)
บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้าํ เอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
....................................................
องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตําบล ” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)บ้านเก้าหลัง
หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 2,353,200.-บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพัน
สองร้อยบาทถ้วน-) เลขที่ E1 / 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีข้อเสนอ
แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลด้วยจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาการจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
( 1 ) หลักประกันซอง(ใช้ในกรณีการดําเนินการที่มีวงเงินเกินกว่า 1,000,000.-บาทขึ้นไป)
( 2 ) หลักประกันสัญญา
• บทนิยาม
( 1 ) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( 2 ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
• แบบบัญชีเอกสาร
( 1 ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
( 2 ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
• กฎเกณฑ์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
• บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง
• แบบหนังสือรับรองของวิศวกรโยธา และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
• แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
• มาตรการป้องกันการเกิดมลพิษ
2. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-22.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานจ้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,176,600.-บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบล เชื่อถือโดยเป็นสัญญาเดียว และ
เป็นผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี
3. หลักฐานการซื้อเอกสารและแบบ
ผูม้ าซื้อแบบต้องเป็นนิติบุคคล ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยนําหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ขายแบบและมอบไว้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจุบัน และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ( ถ้ามอบอํานาจมาทําการแทน )
4. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ
4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจะทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้
ใน ( 1 )
( 4 ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลธรรมดาที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียนมีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประกวดราคาพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี จํานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( 5 ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ( ถ้ามอบอํานาจมาทํา
การแทน )
( 6 ) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
( 7 ) สําเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
ราคาจ้าง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( 8 ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 ( 1 )

-34.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( 1 ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลยื่นทําการแทน
( 2 ) หลักประกันซอง ตามข้อ 6
( 3 ) บัญชีรายการก่อสร้าง ( หรือใบแจ้งปริมาณงาน ) ซึง่ จะต้องแสดงรายการงาน
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
( 4 ) เอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.6 ( 2 )
5. การเสนอราคา
5.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์นี้โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงาน ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง
5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ให้เสนอ
เป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ
5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นราคาซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ( ถ้ามี ) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกําหนดในราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
5.5 ก่อนประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ e – Auction จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 ( 1 ) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 5 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 ( 2 )
คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรม
การ จะวินิจฉัยให้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

-4อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการ e – Auction การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้
5.6 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน จะต้องปฏิบัติดังนี้
( 1 ) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา
สถานที่ ทีท่ างราชการกําหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน ( Password ) เมือ่ ผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว
( 2 ) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รว่ มกับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( 3 ) ราคาเริ่มต้นในการประมูลให้ใช้วงเงินงบประมาณ 2,353,200.-บาท ตามประกาศ
นี้ใช้วธิ ีการประมูลแบบปิดราคา
( 4 ) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ( ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประมูล )
( 5 ) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูล
( 6 ) ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผูช้ นะการ
ประมูลจะต้องเสียอัตราค่าบริการ เป็นจํานวนเงิน ร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกิน 10,000.-บาท
6. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
6.1 เงินสด
6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
1.4 (1)
6.4 หนังสือค้าํ ประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะคืนให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ ผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้วการคืนหลักประกัน ไม่วา่ กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย
7.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
7.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาคัดเลือกด้วยราคา
รวม

-57.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูก
ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว)
คณะกรรมการ e- Auction จะไม่รับพิจารณา ของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน เท่านั้น
7.3 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
( 1 ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
( 2 ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
7.4 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 57 น้อยกว่า 3 ราย
7.5 ในการตัดสินการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการ e – Auction หรือ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีสทิ ธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีสทิ ธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
7.6 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะพิจารณายกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
7.7 ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้
เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 5.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รบั การคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 5.6 และองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้
8.การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
1.4 (2)
(4) หนังสือค้าํ ประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
9.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะจ่ายเงินค่าจ้าง
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตรา 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับจากวันทําสัญญา และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง
ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 9
10.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 % ต่อวัน
11.การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตาม
แบบดังระบุใน 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
12.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
12.1 เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ การจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินค่า โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (OVER Lay) บ้านเก้าหลัง
หมูท่ ี่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น
12.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างทํางาน ตามการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
( 1 ) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ้างหรือซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทีผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
( 3 ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( 1 ) หรือ ( 2 ) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
12.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ
กําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักปลัดกระทรวง หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12.5 ต้องมีเจ้าหน้าที่วิศวกร และช่างผู้ควบคุมงานที่ปฏิบัติงาน โดยกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มแสดงเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้รบั แบบฟอร์มเมื่อซื้อแบบประกวดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
( 1 ) วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สย. จํานวน 1 นาย
โดยใบอนุญาตไม่ขาดอายุ และต้องกรอกรายละเอียด และลงนามรับรองว่าเป็นวิศวกรประจําโครงการนี้ ใน
แบบฟอร์มพร้อมหลักฐานแสดงว่าเป็นภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อ 1.10
( 2 ) ช่างประจําโครงการวุฒิไม่ต่ํากว่า ปวส.รายละเอียดตามข้อ 14 อย่างน้อย 1 คน
13.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูม้ ีวุฒิบัตรระดับ ปวช. , ปวส. , หรือ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาชาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 วิศวกรโยธา
จํานวน 1 คน ( ไม่ต่ํากว่าภาคีวิศวกรรม )
13.2 นายช่างโยธา
จํานวน 1 คน
14.ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบั จ้างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 2,353,200.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 2,353,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์ ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ประธานคณะกรรมการฯ
6.2 นายสาธิต
ตุมรสุนทร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
6.3 นางภัชชาภร จันทร์สุข ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธปี ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ลําดับ
ชื่อผู้ให้บริการ
ที่
1. บริษัท สวนกุหลาบ
เซอราลี่ซลี จํากัด

2.

ที่อยู่

408/123 อาคารพหลโยธิน
เพลส ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร.(02) 619-2001
โทรสาร.(02) 279-0048
บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิล 151 ถนนนวลจันทร์
เต็ม จํากัด
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทร.(02) 944-6860-3
โทรสาร.(02) 944-6718

งบประมาณทัง้ สิ้น

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ

2,353,200.-บาท

ร้อยละ 0.4 แต่
ไม่เกิน
10,000.-บาท

2,353,200.-บาท

ร้อยละ 0.4 แต่
ไม่เกิน
10,000.-บาท

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ที่
71301 /
วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เรื่อง ผลการพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะดําเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด งบประมาณ 2,353,200.-บาท (-สองล้านสาม
แสนห้ า หมื่ น สามพั น สองร้ อ ยบาทถ้ ว น-) กํ า หนดแล้ ว เสร็ จ ภายใน 60 วั น โดยวิ ธี ก ารประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารซื้ อ และการจ้ างโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคําสั่งที่ 395 / 2558 ลงวันที่ 9
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน ได้ติดต่อทั้งหมด จํานวน 8 รายจากทะเบียนรายชื่อผู้ให้ บริการ โดยปรากฏว่ามี ผู้ให้บริการ
จํานวน 2 ราย ที่เสนออัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ชนะการประมูลต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ดังนี้
1. บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิลเต็ม จํากัด
2. บริษัท สวนกุหลาบ เซอราลี่ซีล จํากัด
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรพิจารณาเลือก บริษัท สวนกุหลาบ เซอราลี่ซีล
จํากัด เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เสนออัตราค่าธรรมเนียม
สําหรับผู้ชนะการประมูล และรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างละเอียด
ครบถ้วน ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ) ทั้งนี้ ทําให้สะดวก ประหยัดทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการมากที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
( ลงชื่อ )....................................................ประธานกรรมการ
( นางณภัทร โพธิพิพิธ )
( ลงชื่อ ).............................................กรรมการ
( นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้ )
( ลงชื่อ ).............................................กรรมการ
( นางภัชชาภร จันทร์สุข )

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ที่
71301 /
วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้ทําการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน และได้ทําหนังสือเชิญเสนอข้อมูลเพื่อคัดเลือก
ให้เป็นผู้ดําเนินการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
บัดนี้ ทางคณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณารายละเอียดและ
ประสบการณ์ ระบบบริการ ระบบความปลอดภัย และแผนสํารอง ฐานข้อมูลลูกค้า ที่ผู้ให้บริการตลาดกลางได้ส่ง
เอกสารมาให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ด้วยกัน จํานวน 2 บริษัท และทางคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้ว ทางคณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรให้ บริษัท สวนกุหลาบ เซอราลี่ซีล จํากัด เลขที่ 408/123 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น
28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง เพราะมี
คุณสมบัติครบถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
( นางวรัทยา กล่ํากลาง )
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ
( นางสาวนงนุช มณีกาญจน์ )
ผู้อํานวยการกองคลัง
( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

( นายสํารวย อินทร์นะนิสา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

