
           
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
เรื่อง  การประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีฯ 

  (Over Lay) บ้านเก้าหลัง  หมู่ที่ 4  ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

...................................................... 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) บ้านเก้าหลัง หมู่ที่ 4 ตําบลตะคร้ําเอน  กว้าง 6 เมตร  
ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี  งบประมาณ  2,353,200.-บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) เลขที่ E1 / 
2559  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  จากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัดิังนี ้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,176,600.-บาท 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติเบ้ืองต้นในการจัดจ้างทํางานขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลตะคร้ําเอน 
                     6.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ใหแ้ก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน และต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ใหผู้ซ้ื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานทีก่่อสร้างด้วย
ตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รบัทราบสถานที่ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออปุสรรคในเวลาทํางานจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน  ไม่ได้ 

กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 10.00 – 11.30 น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าว 
สารการซื้อการจ้างองค์การบรหิารส่วนตําบลระดบัอําเภอ (ชั้น 2)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 
วันที่  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลขา่วสารการซื้อ
การจา้งองค์การบรหิารส่วนตําบลระดบัอาํเภอ (ชั้น 2)   
  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน ระหว่างวันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3463 – 6828  ต่อ  201   ในวันและเวลาราชการ 
  ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 

(  นายสํารวย  อินทรน์ะนิสา  ) 
                                         นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลตะคร้าํเอน 



เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขที่ E1 / 2559 
การจา้งโครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต (Over Lay)   

  บ้านเก้าหลัง  หมูท่ี่ 4  ตาํบลตะคร้าํเอน  อําเภอทา่มะกา  จังหวดักาญจนบุร ี
ลงวันที่  30  เดือน  พฤศจกิายน  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  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 จากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
โดยมีข้อเสนอแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  1.1 รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบยืน่ข้อเสนอการประมูลด้วยจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  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
อิเล็กทรอนิกส ์

• บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง 
• แบบหนังสือรับรองของวิศวกรโยธา และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
• แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง 
• มาตรการป้องกันการเกิดมลพิษ 

2. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา  
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน 

ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มีผล 

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ หรือไม่เป็นผูก้ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลฯ 
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2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานจ้าง  และมีผลงานก่อสรา้งประเภท 
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  วงเงินไม่น้อยกว่า  1,176,600.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหม้ี
ฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารสว่นตําบล เชื่อถือโดย
เป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ไม่เกิน  5  ปี   

3. หลกัฐานการซื้อเอกสารและแบบ  
                  ผูม้าซื้อแบบต้องเป็นนิติบุคคล ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยนําหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ขายแบบและมอบไว้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 

1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจบัุน และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า 
เพิ่ม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1  ชุด 

 3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  (ถ้ามอบอํานาจมาทําการแทน) 
4. หลกัฐานการเสนอราคา 

     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  โดยมิต้องใส่ซองปิดผนกึ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
4.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง 
การจะทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจํากัด  หรือบริษทัมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล ให ้
ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ 
ใน ( 1 ) 
    (4)  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือบุคคลธรรมดาที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาทีจ่ดทะเบียนมีอาชีพรับจ้างทํางานที่ประกวดราคาพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ผู้เสียภาษี จํานวน  1  ชุด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (5)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ถ้ามอบอํานาจมาทําการ
แทน) 
    (6)  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ชุด  พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
    (7)  สําเนาหนงัสือรับรองผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลราคา
จ้าง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (8)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในขอ้ 1.6 ( 1 ) 

4.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลย่ืนทําการแทน 
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    (2)  หลักประกันซอง  ตามขอ้ 6 
    (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปรมิาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการงาน
วัสดุอุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

(4)  เอกสารสว่นที่  2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืน ตามแบบในข้อ 1.6 ( 2 ) 
5. การเสนอราคา 
 5.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์นี้โดย

ไม่มีเงื่อนไขใด  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาใหชั้ดเจน 
 5.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงานไม่เกิน 60 วัน นบัถัดจากวันลงนามในสญัญา

จ้าง  
 5.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ให้เสนอ

เป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยทั้งปวง
ไว้แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ        

 5.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นราคาซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาํหนดในราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นบัแต่วันยืนยนัราคาสดุทา้ยโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคา  ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 5.5  ก่อนประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ้ี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

          เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รบัเอกสารเพิ่ม 
เติมโดยเดด็ขาด 

          คณะกรรมการ e – Auction จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไมพ่ร้อม
ทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 5 และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มีสทิธิได้รบัการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาในวันที่  
22  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00 น. เป็นตน้ไป 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสว่์ามีผู้เสนอราคากระทําการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะวินิจฉัยให้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น 
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

  ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการ e – Auction การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
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  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะคร้ําเอน  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

  (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา 
สถานที่ ทีท่างราชการกําหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว (User ID)  และ
รหัสผ่าน ( Password ) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไขและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว 

  (2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   

  (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลใหใ้ช้วงเงินงบประมาณ 2,353,200.-บาท ตามประกาศนี้
ใช้วิธกีารประมูลแบบปดิราคา   
   (4)  ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ( ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประมูล ) 

(5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา 
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  หลังจากจบการประมูล 
   (6)  ในกรณีทีจ่ะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ใหบ้ริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ชนะการประมลู
จะต้องเสียอตัราคา่บรกิาร เปน็จํานวนเงนิ ร้อยละ 0.40 แต่ไม่เกิน 10,000.-บาท  

6. หลกัประกนัซอง 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 117,660.-บาท (-หนึง่แสนหนึ่งหมืน่เจด็พนัหกร้อยหกสบิ
บาทถ้วน-) 

 6.1  เงินสด 
6.2  เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้าํประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
6.4  หนังสือค้าํประกัน  ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกนัซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ํา 

ประกันภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  3  ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้วการคืนหลกัประกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

7.หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 
  7.1  ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลฯจะพิจารณาคดัเลือกด้วยราคารวม 
  7.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลกัฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ 
ถ้วนตามข้อ 3  (หรือยื่นข้อเสนอประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไมถู่กต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ e- 
Auction จะไม่รับพิจารณา ของผู้ย่ืนเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไป 
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จากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอนเท่านั้น 
  7.3  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  สงวนสิทธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล   
   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  7.4  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ ในกรณีที่มผีู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 57  น้อยกว่า 3 ราย 
  7.5  ในการตัดสินการประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ  
e – Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํ
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
  7.6  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้  สุดแต่พิจารณา  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะพิจารณายกเลิกการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  7.7  ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 5.6 เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการ
คดัเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 5.6  และองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
         ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าวได้ 

8.การทาํสญัญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน

ข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ภายใน  5 วัน  นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคางานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใหอ้งค์การบริหารส่วน
ตําบลฯ  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
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   (3)  หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 
1.4 (2) 
   (4)  หนังสือค้าํประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
   (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

9.ค่าจา้งและการจา่ยเงิน 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  จะจา่ยเงินค่าจ้าง   
 งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตรา 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี (Over Lay) บา้นเก้าหลัง  หมูท่ี ่4  ตําบลตะคร้ําเอน กว้าง 6 เมตร ยาว 896 เมตร ไลท่าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที ่อบต.กําหนด  งบประมาณ  2,353,200.-บาท   ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน  60 วัน  นบัจากวนัทาํสญัญา และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้
ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ  9 

10.อตัราคา่ปรบั 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ 10  ใหค้ิดในอัตราร้อยละ  0.25 %  ต่อวัน  

11.การรบัประกนัความชํารดุบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง  ตาม

แบบดังระบุใน 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  2  ปี  นบัถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

12.ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
  12.1  เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ  การจดัสรรเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารสว่น
ตําบลได้รับอนุมัติเงินค่าโครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี (OVER Lay) บา้นเกา้หลัง  หมูท่ี่ 4  
ตําบลตะคร้ําเอน  ต้ังจ่ายจากเงิน   อุดหนนุเฉพาะกิจ   แล้วเท่านั้น 

  12.2  เมื่อองค์การบริหารสว่นตําบลตะคร้ําเอน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างทํางาน ตามการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
            (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ้างหรือซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับต้ังแต่วันทีผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (2)  จัดการใหส้ิ่งของที่ว่าจ้างหรือซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรือที่มีสิทธิ เช่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
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   (3)  ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพาณิชย์นาวี 
  12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสญัญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  องค์การบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  จะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
  12.4  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน สงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ กําหนดใน
แบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสํานักปลัดกระทรวง หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  12.5  ต้องมีเจ้าหน้าที่วิศวกร และช่างผู้ควบคุมงานที่ปฏิบัติงาน โดยกรอกรายละเอียดตามแบบ 
ฟอร์มแสดงเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้รับแบบฟอร์มเมื่อซื้อแบบประกวดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สย. จํานวน  1  นาย  
โดยใบอนุญาตไม่ขาดอายุ  และต้องกรอกรายละเอียด  และลงนามรับรองว่าเป็นวิศวกรประจําโครงการนี้  ใน
แบบฟอร์มพร้อมหลักฐานแสดงว่าเป็นภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามข้อ  1.10 
   (2)  ช่างประจําโครงการวุฒิไม่ตํ่ากว่า ปวส.รายละเอียดตามข้อ 14 อย่างน้อย 1 คน 

13.มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ 

ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือ
สถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรอืผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. , ปวส. , หรือ ปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รบัรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขา
ช่างแต่จะต้องมีจํานวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาชาช่าง  ดังต่อไปน้ี 

13.1  วิศวกรโยธา  จํานวน   1   คน  ( ไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกรรม ) 
13.2  นายช่างโยธา  จํานวน   1   คน   

14.ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจ้างพึงปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ําหนด 
ไว้โดยเคร่ง 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
 
 
 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แบบ ป.ป.ช. 1 



 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเก้าหลัง  หมู่ที ่4 

        ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร   2,353,200.-  บาท 
3. ลกัษณะงาน 
    โดยสังเขป  เพื่อก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 896 เมตร ไล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
    องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ตามแบบที่ อบต.กําหนด   
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  27   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  เปน็เงิน    2,353,200.-  บาท 
5. บญัชปีระมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
     5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
     6.1  ว่าที ่ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ ์  ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ     ประธานคณะกรรมการฯ 
     6.2  นายสาธิต        ตุมรสุนทร    ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง           กรรมการ 
     6.3  นางภัชชาภร     จนัทร์สุข     ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ           กรรมการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


