
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E 3/2558 
โครงการกอสรางระบบคลองสงน้ําฝายแมปวย (ฝงซาย) 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
ลงวันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
******************************* 

     ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการ
บริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสราง ระบบคลองสงน้ํา
ฝายแมปวย (ฝงซาย ) พรอมปายโครงการ บานหวยโปง หมูท่ี 11  ตําบลแมวิน งานดินขุดมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,230.00 ลูกบาศกเมตร งานคลองสงน้ํา ขนาดความกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม  
2,300 .00  เมตร ราคากลาง 7,480,607,72 บาท (เจ็ดลานส่ีแสนแปดหม่ืนหกรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค) 
วงเงินงบประมาณ 7,462,000 บาท (เจ็ดลานส่ีแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)  ท้ังนี้ใหเปนไปตามแบบรูป
รายละเอียดของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด  

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
    1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา  
    1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   1.5 แบบสัญญาจาง 
    1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
  ( 1) หลักประกันซอง 
  ( 2) หลักประกันสัญญา 
    1.7 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) 
    1.8 บทนิยาม 
  ( 1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
  ( 2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
     1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
  ( 1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
  ( 2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เปนนิติบุคคลหรือเปน ผูมีอาชีพรับจางงานท่ี ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
  2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตอง ไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
  2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 



  2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนผลงานท่ีอยูในสัญญาเดียวกันเทานั้น ในวงเงินไมนอยกวา 2,611,700 
บาท (สองลานหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอย บาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแมวินเชื่อถือ 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

      ( 1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

      ( 2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะนิติบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

      ( 3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน (1)  
                        (4) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาใหแสดงเอกสาร สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

       ( 5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1) 
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
          (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 

พรอมประทับตรา (ถามี) 
         ( 2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีมีผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
         ( 3) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
            ( 4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ

กําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น) 
        ( 5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  
        ( 6) แนบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส 



                   (7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการ ซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

       4.2  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองนําบัญชีรายการเอกสาร หรือใบแจงปริมาณงานมายื่นโดยตอง
กรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกลาวใหเรียบรอย แตผูเสนอราคายังไมตองกรอกรายละเอียดของราคาเนื่องจากวันท่ียื่น
ซองขอเสนอดานเทคนิคยังมิไดมีการเสนอราคา และเม่ือผลการประกวดราคาไดผูเสนอราคารายต่ําสุดแลว ให
คณะกรรมการประกวดราคาแจงใหผูเสนอราคารายต่ําสุดดังกลาวมากรอกจํานวนเงินใหตรงกับราคาท่ีเสนอไว กอน
เสนอผูมีอํานาจสั่งจางตอไป 

       4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตอง กําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 

      4.4   ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางให แลวเสร็จไมเกิน 
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแมวินใหเริ่มทํางาน 

       4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

       4.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนาซองวา 
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E 3/2558” พรอมเอกสาร
สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2  ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด 

        คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา 
ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 
(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคา และองคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูท้ิงงาน 

  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกสหรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวต อ 



หัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุใหถือเปนท่ีสุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจางวา กระบวนการเสนอจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการดําเนินการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
และเม่ือแกไขขอขัดขอแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหมโดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
   ( 1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   ( 2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 

7,480,607.72 บาท (เจ็ดลานส่ีแสนแปดหม่ืนหกรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค) 
   ( 3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว 
   ( 4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
   ( 5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ   
   ( 6) ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูแทน ท่ี LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี

เสนอในการ ประกวดราคา จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคา สูงสุดในการประกวดราคาฯ  และจะตอง
เสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน) จากราคาสูงสุด ใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอ ลดราคาครั้งละไมนอยกวา 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืน
ส่ีพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

   ( 7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

                    (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ 
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                    (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี 16 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ท้ังนี้
จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ  
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต วันท่ี 
15 มิถุนายน 2558 เปนตนไป 

5. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเสนอดานเทคนิค จํานวน 

373,100 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหนึ่งรอย บาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน

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


ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน  โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ียื่นซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 
  5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

  5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  การจะคืนหลักประกันซองใหแกผูประสงคจะเสนอราคาไดนั้นจะตองปรากฏวา หัวหนาหนวยงานผู

จัดหาพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจไดใหความเห็นชอบในรายงานท่ีคณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด
เสนอหัวหนาหนวยงานหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจหลังจากกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ตามนัยระเบียบฯ ขอ 10 (4) 
แลว จึงจะสามารถคืนหลักประกันซองใหแกผูเสนอราคารายอ่ืนๆ ได เวนแต ผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดหนวยงานผูจัดหาจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวเทานั้น 

  กรณีหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุยกเลิกการประกวดราคาจาง โดยในกรณีท่ีหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุได
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจางแลว ไมวาหนวยงานนั้นจะดําเนินการประกวดราคาใหมหรือไมก็ตาม ใหหนวยงาน
ท่ีจัดหาพัสดุตองรีบดําเนินการคืนหลักประกันซองใหแกผูเสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคาจาง 

  การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะยึด
หลักประกันซองของผูเสนอราคาในอัตรารอยละ 5 ของราคาท่ีจัดหา เวนแตกรณีดังตอไปนี้จะยึดหลักประกันซองใน
อัตรารอยละ 2.5 ของราคาท่ีจัดหา 

6.1 ผูเสนอราคาท่ียื่นเอกสารปลอม 
  6.2 ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลาง

กําหนดเพ่ือแจงความประสงคและระบุราคาท่ีจะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมูลผานโทรสาร 
  6.3 ผูเสนอราคาท่ีมีพฤติกรรมสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม 
  6.4 ผูเสนอราคาท่ีไม Log In เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะเปนเหตุสุดวิสัยและไดแจง

ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล 
  6.5 ผูเสนอราคาท่ีไมเสนอราคา หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประมูล 
  6.6 ผูเสนอราคาท่ีไมยืนยันราคาสุดทายซ่ึงตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย 
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  7.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะ

พิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  7.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 
แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  



ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแมวิน
เทานั้น 

  7.3 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน 
  7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีสิทธิท่ีจะ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  7.5 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เปนเด็ดขาด  
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  7.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว 
และองคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 8. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุไวในขอ 1.5 กับองคการบริหารสวนตําบลแมวินตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ไดรับอนุมัติ
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเปนท่ีเรียบรอยแลวนับถัดจากวันท่ีไดรับแจงภายใน 7 วัน และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลแมวินยืดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลัดประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
 



8.1 เงินสด 
  8.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ี ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  8.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  8.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 
  8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว 
 9. คาจางและการจายเงิน 
  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 7 งวด ดังนี้  
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 14.35 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับพ้ืนท่ี  
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 330.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 25 วัน 

งวดท่ี 7 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 13.90 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับ
พ้ืนท่ี เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ํายาวไมนอยกวา 320.00 เมตร ใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน เรียบรอยตาม
สัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 10. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 11. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ งานจาง ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2  ป - เดือน นับถัดจากวันท่ี องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 12. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

12.1 เงินคาจัดจางสําหรับงานจัดจางครั้งนี้ไดมา จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือสนับสนุนงานฎีกา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  วงเงินงบประมาณ 7,462,000 บาท (เจ็ดลาน  
ส่ีแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)    

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ไดรับอนุมัติ งบประมาณ
ดังกลาว จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแลวเทานั้น 



ราคากลางของ งานกอสราง ระบบคลองสงน้ําฝาย แมปวย (ฝงซาย) พรอมปายโครงการ บานหวยโปง 
หมูท่ี 11  ตําบลแมวิน ในการประกวดราคาจางดวยวีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงิน 7,480 ,607 .72 บาท  
(เจ็ดลานส่ีแสนแปดหม่ืนหกรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค) 

12.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผู รับจางและได
ตกลงจางตามการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู รับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการ
รับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของ ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม ( 1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

12.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ องคการ
บริหารสวนตําบลแมวินแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิไดและเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ ( 7) 
มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

12.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลแมวินจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

12.5  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 13. การปรับราคาคางานกอสราง  
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ไดขยายเวลาออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุไว
ในขอ 1.7 
 14. มาตรฐานฝมือชาง  
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
สถาบันของทางราชการอ่ืน และสถาบันของเอกชนทางราชการรับรองหรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. 



หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง
จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
  14.1 สาขาวิชาชางกอสราง  
  14.2 สาขาวิชาชางโยธา  
 15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 
 
 
                         

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน                                                                                                                                                 
 วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558   


