
 
 
 
 
 

เรื่อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  5   โครงการ 

ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
………………………………..…… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง  จะด าเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  5  สาย โดยแยกประมูล
รายการโครงการและท าสัญญาเป็น   5  สัญญา  โดยไม่เกี่ยวข้องกันตามรายการ/โครงการดังนี ้
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนลาดยางสายตลาดทานพอ – อ าเภอถ้ าพรรณรา ถึงหัวถนนคสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ยาว 950.00  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 3,800 ตร.ม.พร้อมถมไหล่
ทางออกท้ัง 2 ด้าน  ด้วยวัสดุดินถมและเพ่ิมท่อ คสล .ขนาด ศก .0.60*1.00 เมตร จ านวน 1  ท่อน  และท าการ
ซ่อมแซมตลิ่งขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ยาว  29.00  เมตร  ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ศก .  5  นิ้ว ยาว  
4.00  เมตร  ตอกเป็นแนวยาวในความยาว 29.00 เมตร  จ านวน 145  ต้น ถมแนวตลิ่งด้วยหินยิปซั่มขนาดใหญ่คละ
ปริมาณไม่ต่ ากว่า  43.00  ลบ.ม. และถมหินคลุกบนผิวจราจรปริมาณไม่ต่ ากว่า 21.00  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  
ป้าย งบประมาณ 1,993,400.00  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยด าเนินการส่งงานจ้าง
งวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน ราคากลาง  1,993,400.00    บาท   ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
996,700.- บาท หลักประกันซอง 99,670.- บาท ค่าขายแบบแปลนในราคา  2,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง   
จังหวัดนครีธรรมราช  เริ่มจากหน้าบ้านนายสนอง  ชูลี  ถึงถนน คสล. สตรีแยกโคกโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง   
4.00  เมตร ยาว 980.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 3,920 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 
2 ด้าน ด้วยวัสดุดินถม พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย   งบประมาณ   2,002,700.00   บาท   (สองล้านสองพัน- 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน ราคากลาง 2,002,700.00  บาท 
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 1,001,350.- บาท หลักประกันซอง 100,135.- บาท  ค่าขายแบบแปลนในราคา 
2,000.-  บาท 
  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ าใส หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล . – หัวถนน คสล . บ้านห้วยน้ าใสขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร ยาว 107.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 428 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 
ด้าน ด้วยวัสดุดินถมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย งบประมาณ 223,100.00  บาท  (สองแสนสองหมื่นสามพัน- 
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว   ระยะเวลาก่อสร้าง   30  วัน  ราคากลาง    
223,100.00   บาท     
           /ราคากลาง.... 
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ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 111,550.- บาท หลักประกันซอง 11,155.- บาท ค่าขายแบบแปลนในราคา  
500.-  บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปูน  หมู่ที่ 5   ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล.ปี 2558  ถึงสามแยกถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง  4.00  เมตร ยาว 
270.00  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 1,080 ตร.ม.พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 ด้าน  ด้วยวัสดุ
ดินถมและเพ่ิมท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80*1.00 เมตร จ านวน 7  ท่อน  และท าการซ่อมแซมตลิ่งขนาดกว้าง  
1.50 เมตร  ลึก 2.00 เมตร ยาว  20.00  เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ศก .  5  นิ้ว ยาว  4.00  เมตร  ตอกเป็นแนวยาว
ในความยาว 20.00 เมตร  จ านวน 100  ต้น ถมแนวตลิ่งด้วยดินถมปริมาณไม่ต่ ากว่า  60.00  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  
1  ป้าย งบประมาณ 604,700.00  บาท  (หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  
ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน ราคากลาง  604,700.00  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 302,350.- บาท  
หลักประกันซอง 30,235.- บาท ค่าแบบแปลนในราคา 1,000.- บาท 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  216   หมู่ที่  6  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล . ปี 2557 ถึงสามแยกถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 
155.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 620 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 ด้าน ด้วยวัสดุดิน
ถมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 
ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย งบประมาณ   325,300.00  บาท   (สามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   โดย
ด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน  ราคากลาง   325,300.00  บาท  ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน 162,650.- บาท  หลักประกันซอง 16,265.- บาท ค่าแบบแปลนในราคา 500.- บาท 
  (ราคากลางของทางราชการทุกโครงการ ไม่มีผลผูกพันที่ผู้เสนอราคาต้องพิจารณาไปตามนั้น  
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเองจะน าราคากลางทางราชการมาปฎิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้และกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาให้จัดท าและติดตั้งป้าย ป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือ
ระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลา (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างก่อนหมด ระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง)       
       ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                คุณสมบัติของประสงค์ผู้จะเสนอราคา 
               1.  ต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มี
ผลงานก่อสร้างชนิดเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละ
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
                2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน  บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มี  ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           /4.ผู้ประสงค์…….. 
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                4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  5. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  6  สิงหาคม  2558  โดยให้ผู้ที่จะดูสถานที่มาลง ทะเบียนตั้งแต่
เวลา 13.30 น. – 14.30 น. เพ่ือเจ้าหน้าที่จะน าไปดูสถานที่ก่อสร้าง  ส าหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบ
ปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 

         ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา   
09.30 น  ถึง  12.00 น.   ณ   ศูนย์ขอมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอฉวาง) และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   18    สิงหาคม   2558    ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป เสนอราคาประมูลจ้างในวันที่ 24 สิงหาคม   2558   เวลา 09.30น – 12.20 น   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e – Auction)  ได้ที่กองคลัง  
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เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   1/2558 
     การจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  5  โครงการ   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
ลงวันที่    24   กรกฎาคม   2558 

……………………………………. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง  จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  5  สาย โดยแยกประมูล
รายการโครงการและท าสัญญา เป็น 5  สัญญา  โดยไม่เกี่ยวข้องกันตามรายการ/โครงการดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนลาดยางสายตลาดทานพอ – อ าเภอถ้ าพรรณรา ถึงหัวถนนคสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ยาว 950.00  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 3,800 ตร.ม.พร้อมถมไหล่
ทางออกท้ัง 2 ด้าน  ด้วยวัสดุดินถมและเพ่ิมท่อ คสล .ขนาด ศก .0.60*1.00 เมตร จ านวน 1  ท่อน  และท าการ
ซ่อมแซมตลิ่งขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ยาว  29.00  เมตร  ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ศก .  5  นิ้ว ยาว  
4.00  เมตร  ตอกเป็นแนวยาวในความยาว 29.00 เมตร  จ านวน 145  ต้น ถมแนวตลิ่งด้วยหินยิปซั่มขนาดใหญ่คละ
ปริมาณไม่ต่ ากว่า  43.00  ลบ.ม. และถมหินคลุกบนผิวจราจรปริมาณไม่ต่ ากว่า 21.00  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  
ป้าย งบประมาณ 1,993,400.00  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยด าเนินการส่งงานจ้าง
งวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน ราคากลาง  1,993,400.00    บาท   ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
996,700.- บาท หลักประกันซอง 99,670.- บาท ค่าขายแบบแปลนในราคา  2,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง   
จังหวัดนครีธรรมราช  เริ่มจากหน้าบ้านนายสนอง  ชูลี  ถึงถนน คสล. สตรีแยกโคกโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง   
4.00  เมตร ยาว 980.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 3,920 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 
2 ด้าน ด้วยวัสดุดินถม พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย   งบประมาณ   2,002,700.00   บาท   (สองล้านสองพัน- 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน ราคากลาง 2,002,700.00  บาท 
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 1,001,350.- บาท หลักประกันซอง 100,135.- บาท  ค่าขายแบบแปลนในราคา 
2,000.-  บาท 
  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ าใส หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล . – หัวถนน คสล . บ้านห้วยน้ าใสขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 107.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 428 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 ด้าน ด้วย
วัสดุดินถมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้าย
ชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย งบประมาณ   223,100.00  บาท  (สองแสนสองหมื่นสามพัน- 
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน ราคากลาง   223,100.00   บาท     
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 111,550.- บาท หลักประกันซอง 11,155.- บาท ค่าขายแบบแปลนในราคา  
500.-  บาท 
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4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปูน  หมู่ที่ 5   ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล.ปี 2558  ถึงสามแยกถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง  4.00  เมตร ยาว 
270.00  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 1,080 ตร.ม.พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 ด้าน  ด้วยวัสดุ
ดินถมและเพ่ิมท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80*1.00 เมตร จ านวน 7  ท่อน  และท าการซ่อมแซมตลิ่งขนาดกว้าง  
1.50 เมตร  ลึก 2.00 เมตร ยาว  20.00  เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ศก .  5  นิ้ว ยาว  4.00  เมตร  ตอกเป็นแนวยาว
ในความยาว 20.00 เมตร  จ านวน 100  ต้น ถมแนวตลิ่งด้วยดินถมปริมาณไม่ต่ ากว่า  60.00  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร  
1  ป้าย งบประมาณ 604,700.00  บาท  (หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   โดยด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  
ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน ราคากลาง  604,700.00  บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 302,350.- บาท  
หลักประกันซอง 30,235.- บาท ค่าแบบแปลนในราคา 1,000.- บาท 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  216   หมู่ที่  6  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากท้ายถนน คสล . ปี 2557 ถึงสามแยกถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 
155.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณต้องไม่ต่ ากว่า 620 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางออกท้ัง 2 ด้าน ด้วยวัสดุดิน
ถมพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ท าตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต .ก าหนดติดตั้งป้ายโครงการจ านวนป้ายชั่วคราว 1 
ป้ายและป้ายถาวร  1  ป้าย งบประมาณ   325,300.00  บาท   (สามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   โดย
ด าเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน  ราคากลาง   325,300.00  บาท  ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน 162,650.- บาท  หลักประกันซอง 16,265.- บาท ค่าแบบแปลนในราคา 500.- บาท 
 (ราคากลางของทางราชการทุกโครงการ ไม่มีผลผูกพันที่ผู้เสนอราคาต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเองจะน าราคากลางทางราชการมาปฎิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้และกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาให้จัดท าและติดตั้งป้าย ป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการ
ขยายเวลา (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างก่อนหมด ระยะเวลาในสัญญาจ้าง)   
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
      1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
              1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
                      1.3  แบบใบแจ้งปริมาณและราคา 
                               1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                               1.5  แบบสัญญาจ้าง 
                               1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
    (1)  หลักประกันซอง 
              (2)  หลักประกันสัญญา 
              1.7  บทนิยาม 
            (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
           /1.9 แบบบัญชี.. 
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     1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
                 (1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
             1.9  กฎเกณฑ์ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.10   หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 ฝ่าย)
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                     2.1  ต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
มีผลงานก่อสร้างชนิดเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละ
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
                     2.2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน  บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     2.3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี  ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 

       2.5  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

       2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

       2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้      
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
       3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้ นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองจด
ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
               /สัญญา…… 
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  (2)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้
ใน (1) 
  (3)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดให้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.5 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังไปนี้ 
  (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นท าการแทน 
  (2)  หลักประกันซองตามข้อ 5  
  (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (4)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
  (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5  
                4. การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ใน เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ถูกต้องชัดเจน 

4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ชัดเจน 
4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม   และภาษีอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  

รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาก า หนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  90  วัน นับตั้งแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะต้องจ้างให้แล้วเสร็จ  
ดังนี้  
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ต าบลไม้เรียง อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายใน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

               2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายใน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ าใส หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายใน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                         4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปูน  หมู่ที่ 5  ต าบลไม้เรียง อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายใน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
        5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 216   หมู่ที่  6  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายใน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

    4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  
แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง  ทั้งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประมูลจ้างจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   โดย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบยื่นข้อเสนอการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี     1/2558   ยื่นต่อคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่  17  สิงหาคม 2558  ระหว่างเวลา 09.30 น.- 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอฉวาง)  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประ มูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ e-Auction จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อม
ทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา     ใน
วันที่  18   สิงหาคม  2558  เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป 
                         และก าหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  24  สิงหาคม  2558  เวลา 09.30-
12.20 น.  
     หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ1.5(1) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
     ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เหตุเพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีประโยชน์  ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคณะกรรมการประมูลจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้ถือเป็นที่สุด   หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction ว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประมูลจ้างจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเม่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาที่เสนอราคาที่ยังเหลือก่อน
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประมูล
จ้างเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานกรรมการประมูล
จ้างจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนดวันเวลาและสถานที่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 การยื่นอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่ พิจารณาเห็นว่า การ
ขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับค า
คัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

  คณะกรรมการประมูลจ้างสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆระหว่างประมูลจ้างฯ เพ่ือให้
ประมูลจ้างฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

           /4.7 ผู้เสนอราคา…. 
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4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้
เรียงจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตาม 
วัน เวลา สถานที ่ที่ทางราชการก าหนดขึ้นซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  
(User ID ) และรหัสผ่าน (password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  ราคาเริ่มต้นท่ีการประมูลในครั้งนี้  
      1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ต าบลไม้เรียง 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  1,993,400.00  บาท   

                     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นเงิน  2,002,700.00  บาท   

      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ าใส หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  223,100.00  บาท   
                              4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปูน  หมู่ที่ 5  ต าบลไม้เรียง  
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  604,700.00  บาท   
             5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 216   หมู่ที่  6  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน   325,300.00  บาท      
      ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที ระบบ
จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือมีการประมูลจ้างเสร็จ
สิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคา ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     (5) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
     ( 6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
     ( 7) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละร้อยละ 0.2 ของแต่ละโครงการ จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯและการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ของแต่ละโครงการ  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลด
แล้ว 
     ( 8)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     ( 9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
     (10) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
     (11) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง  
 
          /5. หลักประกัน….. 
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 5.หลักประกันซอง 
     ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเทคนิค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย  ดังนี้ 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ต าบลไม้เรียง 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  99,670.- บาท 

                     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไม้เรียง  อ าเภอ
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นเงิน  100,135.- บาท   

      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ าใส หมู่ที่ 10  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  11,155.- บาท 
                              4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปูน  หมู่ที่ 5  ต าบลไม้เรียง  
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  30,235.- บาท 
             5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 216   หมู่ที่  6  ต าบลไม้เรียง   
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน   16,265.- บาท 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค  ครอบคลุมไปถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา โดยหลักประกันซองให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  5.1  เงินสด 
  5.2  เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” โดยเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประมูลจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
       5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     5.4  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
1.4 (1) 
     5.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ บริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการ  ทราบแล้วอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.6 หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซอง 
               ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา
ร้อยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา 
  (1) ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารปลอม  
  (2) ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาผิด เว้นแต้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาด
กลางก าหนด เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
  (3) ผู้เสนอราคาที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  
  (4) ผู้เสนอราคาที่ไม่ยอม LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุ
สุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล 
  (5) ผู้เสนอราคาที่ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล  
 
 
          /ผู้เสนอราคา…. 
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  (6) ผู้เสนอราคาที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาการประมูลครั้งสุดท้าย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน  ภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3  ราย 
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่า
กรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
     6.1 ในการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
     6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว 
คณะกรรมการการประมูล จะไม่รับการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  
ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” เท่านั้น   
  6.3 “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ” สงวนลิขสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ( 1) ไม่ปรากฏผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้
เรียง 
  (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประมูลจ้าง  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” มีสิทธิ์จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือถูกต้อง 
  6.5  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้หรืออาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  
“องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” เป็นผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เรียง” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่
ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  6.60ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่าผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน 
          / ประกาศ.... 
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ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ  ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน 
 7.  การท าสัญญาจ้าง   
  ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง ) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาจ้างดังระบุ ในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ  5 (ห้า) ของราคาจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
  7.1  เงินสด 
  7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
  7.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  7.4  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (2)      
  7.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   จึงได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ     ผูกพัน
ตามสัญญาจ้าง 
 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างจ านวน งวดเดียว   (งวดสุดท้าย)   
เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 
และสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว   
 9.  อัตราการปรับ 
      ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 10. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้าง 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้รับมอบงานโดยผู้
รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 11.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  11.1 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้มาจากเงินโอน
งบประมาณ (เงินรายได,้เงินอุดหนุน)และเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี การลงนามในสัญญาจะท าได้ต่อเมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เรียงได้รับจัดสรรเงินรายได้และเงินอุดหนุนแล้วเท่านั้น 
  11.2 เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้  
ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
          /แจ้งการสั่ง……. 
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  (1)  แจ้งการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้รับจ้างสั่งหรือจ้างของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2)  การจัดให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

  11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียงจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.4  “องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด (ถ้ามี)     
 13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอแรงงานจาก ..........................-..........................หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช  ปวส ปวท หรือเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง 
และจะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  12.1  ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา    จ านวน     1  คน 
  12.2  วิศวกรโยธา                   จ านวน    -    คน 

 14.  การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง 
 
 
 

24  กรกฎาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


