ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
ซอยประชารวมใจ หมู ๕ ตําบลแพรกษา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มีค วามประสงค จ ะประมู ล จ าง โครงการก อสร า งถนนพร อ มวางทอ ะบายน้ํ า คสล.ซอยประชาร ว มใจ หมู ๕
ตําบลแพรกษา โดยกอสรางเปนถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๘ เมตร หรือพื้นที่
ผิว จราจร ไม นอ ยกว า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้ น ฐานหิน คลุก บดอั ด แนน หนา ๐.๒๐ เมตร
ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางทั้ง ๒ ขาง เปนรางระบายน้ํา คสล.กวาง ๐.๔๕ เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร บอพัก คสล.ขนาดภายใน ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ทุกระยะ ๑๐ เมตร ทั้ง ๒ ขาง
ถนน ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พรอมปายโครงการ . ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และได แจงเวี ยนชื่อ แลว หรือไมเปน ผู ที่ไดรั บผลของการสั่งใหนิ ติบุค คลหรือบุ ค คลอื่ น เปน ผู ทิ้งงานตามระเบีย บ
ของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวา นั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก สใ นวงเงิน ไมนอยกวา ๑,๙๘๙,๒๐๐.-บาท และเปน ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสว น
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
กําหนดดูสถานที่กอ สราง ในวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร อมเพรียงกั น
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๘ .เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป
/กําหนดยื่น...

-๒กําหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หองประชุมสํานักงานสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท
ไดที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ๕๔๕ หมู ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดไดทเี่ ว็บไซด www.preaksa.net และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ .

(ลงชื่อ
( นายอิม แพหมอ )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๔/๒๕๕๘
การจางโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ซประชารวมใจ หมู ๕ ตําบลแพรกษา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
---------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ .
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะประมูลจาง โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอะบาย
น้ํา คสล.ซอยประชารวมใจ หมู ๕ ตําบลแพรกษา โดยกอ สรางเปน ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๓๐๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นฐานหินคลุกบด
อัดแนนหนา ๐.๒๐ เมตร ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ไหลทางทั้ง ๒ ขาง เปนรางระบายน้ํา คสล.กวาง ๐.๔๕
เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร บอพัก คสล.ขนาดภายใน ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ทุกระยะ ๑๐
เมตร ทั้ง ๒ ขางถนน ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา พรอมปายโครงการ..ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคา
กลาง ๔,๙๗๓,๐๐๐.-บาท ณ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
(จํานวน ๙ แผน)
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (จํานวน ๒ แผน)
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
(จํานวน ๑ แผน)
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(จํานวน ๒ แผน)
๑.๕ แบบสัญญาจาง
(จํานวน ๑๒ แผน)
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(จํานวน ๑ แผน)
(๒) หลักประกันสัญญา
(จํานวน ๑ แผน)
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวหนา
(จํานวน - แผน)
(๔) หลักประกันผลงาน
(จํานวน - แผน)
๑.๗ สูตรการปรับราคา
(จํานวน - แผน)
๑.๘ บทนิยาม
(จํานวน ๒ แผน)
(๑) ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(จํานวน ๒ แผน)
(๒)บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
(จํานวน
๑ แผน)
------------------ฯลฯ----------------/๒. คุณสมบัติ...

- ๒๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษา
๒.๖ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ทีป่ ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๙๘๙,๒๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
/๓.๒ สวนที่ ๒...

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่น ขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล จาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป ระสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตสามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ ไม
เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ให
เริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจในเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจ ะเสนอราคาจะตองยื่น เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็ก ทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๔/๒๕๕๘” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ การจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)
เมือ่ พนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
แตละรายวา เปน ผู ประสงคจ ะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน กับผู ประสงคจ ะเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง
/ผูประสงค...

-๔ผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิน การประมู ลก อ นหรือ ในขณะที่มี ก ารเสนอราคาด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูม ีสิทธิเ์ สนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ ไมผานการคัด เลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปน ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศประมูลจางดว ยระบบอิเล็กทรอนิก ส หรือเปน
ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวา
ราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจ
ใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว [Used ID] และ
รหัสผาน [Password] เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบั ติต ามเงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไว ใ นหนัง สือ แสดงเงื่อ นไขการซื้ อและการจ า งดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๔,๙๗๓,๐๐๐.- บาท (สีล่ านเกาแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๙,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูม ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
/(๘) ผูมีสิทธิ...

-๕(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปน ผูชนะราคา ตองรับผิด ชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
๒๔๘,๖๕๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกรอยหาสิบ บาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกัน ของบริ ษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุน หลัก ทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนใหผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผู
ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูม ีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแพรกษา
จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูป ระสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอรายนั้น เวน
แต เ ป น ข อ ผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา เทานั้น
๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ องคการบริหาร สวนตําบล
แพรกษา
/(๒) เสนอราย...

-๖(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่ กําหนดในเอกสารประมูล จา งดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิก การประมูลจางดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส โดยไมพิจ ารณาจัด จางเลยก็ได สุด แตจ ะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เปนเด็ ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมี สิทธิเสนอราคารายที่เ สนอราคาต่ํ าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะใหผูมีสิทธิ เสนอ
ราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
มีสิทธิที่จะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ีสิทธิเสนอราคา รายอื่น
หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริก ารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๘ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู มีสิทธิ เสนอราคาดังกลาว และ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสว นตําบลแพรกษา ภายใน ๗ วัน นับถัด จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ให
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
/๗.๔ หนังสือ...

-๗๗.๔ หนั งสือค้ํ าประกัน ของบริ ษัท เงิน ทุ น หรือ บริษัท เงิน ทุน หลั ก ทรั พยที่ ไดรับ อนุญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ ไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
“ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย
เชน คาซื้อ หรือคาจางที่สูงขึ้นจากผูคารายอื่นดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล”
๘. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน วางทอระบายน้ํา
และบอพักแลวเสร็จ คิดเปนระยะทาง ๒๔๐ เมตร และเทพื้นผิวจราจรแลวเสร็จ ไมนอยกวา ๖๒๐ ตารางเมตร หรือเมื่อ
ผูรับจางวางทอระบายน้ําและบอพักแลวเสร็จทั้งหมดและเทพื้นผิวจราจรแลวเสร็จไมนอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร ใหแลว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
.
.
ใหแลวเสร็จภายใน - .วัน
งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา - เดือน ๒ ป นับถัดจากวันทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัต ราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจาง
ทั้งหมดแตทั้งนีจ้ ะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย ที่ไดรบั
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๖(๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
/๑๒. การหักเงิน...

-๘๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงิน
ทีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหหนวยงานตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไวตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เพื่อ
เปนหลักประกันแทนก็ได
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะคืนเงิน ประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๘ จายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ . เงินกูจาก
และเงินชวยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจางจากงบประมาณประจําป ๒๕๕๘ จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
เงินกู
จาก .และเงินชวยเหลือจาก
.แลวเทานั้น
ราคากลางของงาน กอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยประชารวมใจ หมู ๕ ตําบล
แพรกษา ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๗๓,๐๐๐.-บาท(สี่ลานเกาแสนเจ็ดหมื่น
สามพันบาทถวน)
๑๓.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ งานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรื อนําสิ่ง ของดัง กลาวเขามาจากตา งประเทศ ต อ กรมเจาทา ภายใน ๗ วั น
นับตั้งแต วันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวน แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู รั บ จ า งจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
/๑๓.๓ ผูประสงค...

-๙๑๓.๓ ผูป ระสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ
(๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๓.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี )
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๕ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแพรกษา สงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะแก ไขเพิ่ม เติ มเงื่ อ นไข หรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูม ีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ สาขาโยธา,กอสราง
.
๑๕.๒
.
.
.ฯลฯ
.
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัตติ ามหลักเกณฑทกี่ ฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ .

