
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เร่ือง   ประมูลจางโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยสุดใจ (แยกศรีสมวงศ- 
            คลองหนองรี)  หมู  ๕  ตาํบลแพรกษา  ดวยระบบอเิล็กทรอนกิส          

                             
 

 

 
 

   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวดัสมุทรปราการ              
มีความประสงคจะประมูลจาง  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยสุดใจ(แยกศรีสมวงศ-คลองหนองรี)   หมู  ๕  
ตําบลแพรกษา โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล.ขนาด Ø  ๐.๖๐  เมตร  บอพัก คสล. ขนาดภายใน ๑.๐๐ x  ๑.๐๐  
เมตร  ทุกระยะ  ๑๐  เมตร  พรอมรางระบายน้ํา  กวาง  ๐.๕๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๑,๐๘๓  เมตร  ท้ังสองขางถนน  ตาม
รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปายโครงการ  . ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
๑.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ   

และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผู ท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผู ท้ิงงานตามระเบียบ          
ของทางราชการ 

  ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 

  ๔.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวา  นั้น 

  ๕.   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา   ๓,๙๒๐,๐๐๐.-บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  เช่ือถือ 

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี   ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา   ๑๐.๓๐   น.  พรอมเพรียงกัน               
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี  ๓ มิถุนายน  
๒๕๕๘    .เวลา   ๑๑.๐๐      น.  เปนตนไป 

กําหนดยื่นซองประมูล  ในวันท่ี   ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ ช้ัน ๓) 
 

                         /กําหนดยื่น... 
 
 
 



 
 
 
 

- ๒ - 
 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-  บาท     
ไดท่ี  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     
ระหวางวนัท่ี   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ถึงวนัท่ี    ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.preaksa.net     และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ  ๑๑๕    ในวันและเวลาราชการ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                         ประกาศ   ณ   วนัท่ี     ๒๕      เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.     ๒๕๕๘ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงช่ือ                                                  

                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               
                     ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี   ๗/๒๕๕๘ 

การจาง โครงการกอสรางวางทอระบายน้าํ คสล.ซอยสุดใจ(แยกศรีสมวงศ-คลองหนองรี)  หมู  ๕  ตําบลแพรกษา 
ตามประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

           ---------------------------------------------- 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา    อําเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ         . 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะประมูลจาง  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.
ซอยสุดใจ(แยกศรีสมวงศ-คลองหนองรี)  หมู  ๕  ตําบลแพรกษา โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล.ขนาด Ø  ๐.๖๐  
เมตร  บอพัก คสล. ขนาดภายใน ๑.๐๐ x  ๑.๐๐  เมตร  ทุกระยะ  ๑๐  เมตร  พรอมรางระบายน้ํา  กวาง  ๐.๕๐  เมตร  
ระยะทางยาว  ๑,๐๘๓  เมตร  ทั้งสองขางถนน  ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปายโครงการ     ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ราคากลาง   ๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา     .  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้                                                                                   

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จํานวน       ๖     แผน)            
     ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (จํานวน       ๒     แผน)           

๑.๓  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา    (จํานวน       ๑      แผน)      
๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  

          (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) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนั 
              (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

        ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร    
              (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑     (จํานวน         ๒    แผน)          
           (๒)บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒     (จํานวน          ๑    แผน)                     
             

------------------ฯลฯ----------------- 

                        /๒. คุณสมบัติ... 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
    ๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๒.๒ ผูประสงคจะผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

      ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา      ราย
อ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

      ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา  นั้น 

    ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน     
ท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา   ๓,๙๒๐,๐๐๐.-  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เช่ือถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน  คือ 

                            ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (๑)  ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ   พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
           (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน 

ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน (๑) 
           (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                    (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
 

                          /๓.๒ สวนท่ี ๒... 
 
 
 

 
 



 

- ๓ - 
 

     ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (๑)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี) 
                    (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
       (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 

       (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
        (๕)  บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 
        (๖)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                              (๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
    ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

    ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

  ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๖๐     วัน  นับแตวันยืนยันราคา 
สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว  
และจะถอนการเสนอราคามิได   
    ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตสามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ  ไม
เกิน   ๑๘๐     วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ใหเริ่มทํางาน 

    ๔.๕  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจในเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   ๗/๒๕๕๘”   ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ        ในวนัท่ี   ๑๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ    การจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)  
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด    

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
แตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)        ณ  
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจง 

           /ผูประสงค... 
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ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานวา  ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

    หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคา  และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน                ผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวา
ราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวา
ราชการจังหวัด ใหถือเปนท่ีสุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจ
ใชดุลยพินิจระงับการประมูลช่ัวคราว  และกําหนดวัน  และเวลา เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพ่ือใหการประมูลฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ   

 ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังนี ้
                              (๑)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ตามวัน เวลา 
สถานท่ี  ท่ีทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว   [Used ID]  และ
รหัสผาน  [Password] เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เง่ือนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

   (๒)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี  
๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เกาลานแปดแสนบาทถวน)   
   (๔)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวง
ไวดวยแลว 

   (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 

   (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี  LOG  IN  แลว  จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum 
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   ๑๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว  
 

         /(๗) หามผูมีสิทธิ... 
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   (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลเสรจ็ส้ินแลว จะตองยืนยัน 
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

   (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 

         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน  
๔๙๐,๐๐๐.- บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืนบาทถวน-)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันท่ียื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง     อยางใด  ดังตอไปนี ้

        ๕.๑  เงินสด 
        ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันท่ี 

ท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

          ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
          ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย   ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงได
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

           หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู
ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

       การคืนหลักประกันซอง  ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๖.๑  ในการประมูลจ างดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา          
จะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน   
การเสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส       
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา  เทานั้น                            

        ๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี ้
 

                 /(๑) ไมปรากฏ... 
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                   (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา 
                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

           ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ          

ดําเนินการประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา  ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา         มีสิทธิท่ีจะ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 
           ๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง  ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรอื
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เปนเด็ดขาด  ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา       การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

            ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น  ช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบรหิารสวนตําบลแพรกษา            มีสิทธิท่ีจะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

            ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา        ผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา    รายอ่ืน  
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ  ๑.๘  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  
  ๗.  การทําสัญญาจาง 

       ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ  ๑.๕  กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  (หา)  ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ให
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
 
 

        /๗.๑ เงินสด... 
 
 



 
 

- ๗ - 
           ๗.๑  เงินสด 
           ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น  ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

           ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
           ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจง
ช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
           ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

            หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก    
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

   “ผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย  
เชน คาซ้ือ หรือคาจางท่ีสูงขึ้นจากผูคารายอ่ืนดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล” 

๘.  คาจางและการจายเงิน   (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน      ๓      งวด  ดังนี ้
งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๓๐   ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ขุดดิน  วางทอ 

ระบายน้ํา  คสล.  พรอมบอพัก คสล. และเทพ้ืนผิวจราจรแลวเสร็จ คิดเปนระยะทาง  ๖๕๐  เมตร                                 .ให
แลวเสร็จภายใน     ๕๐     วนั               

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๓๐   ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  ขุดดิน  วางทอ 

ระบายน้ํา  คสล.  พรอมบอพัก คสล. และเทพ้ืนผิวจราจรแลวเสร็จ คิดเปนระยะทางเพ่ิมอีก  ๖๕๐  เมตร                       .ให
แลวเสร็จภายใน     ๕๐     วนั               
  งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๔๐  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

๙.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  ๑๗  จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๒๕   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

         ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา      -     เดือน    ๒   ป  นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕    วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง              

๑๑. การจายเงินลวงหนา 
           ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ    -     ของราคาคาจาง
ท้ังหมดแตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา  เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศ  ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย  ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร 

แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน   ดัง
ระบุในขอ ๑.๖(๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น    /๑.๒.การหักเงิน... 



 
 

- ๘ - 
 

  ๑๒. การหักเงินประกนัผลงาน 

         ในการจายเงินแตละงวด  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะหักเงินจํานวนรอยละ  ๑๐ ของเงิน
ทีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน  ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวท้ังส้ินไมต่ํากวา ๖  เดือน  
(สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย)  หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
          ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔)  หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหหนวยงานตาง ๆ ทราบแลว 

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไวตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เพ่ือ
เปนหลักประกันแทนก็ได 
           องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                   ๑๓.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน  จายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๗ . เงินกูจาก              -            และเงินชวยเหลือจาก           -                  . 
           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากเงิน   จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗                           เงินกูจาก         -                   .และเงิน
ชวยเหลือจาก                   -                  .แลวเทานั้น 

            ราคากลางของงาน  กอสรางและวางทอระบายน้ํา  คสล.ซอยสุดใจ(จากแยกศรีสมวงศ-       คลอง
หนองรี)  หมู  ๕  ตําบลแพรกษา   ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงินท้ังส้ิน   ๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท  
(เกาลานแปดแสนบาทถวน) 
           ๑๓.๒  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ือ งานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปน    ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี ้
   (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางส่ัง  หรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 

   /(๓) ในกรณี... 
 



 

- ๙ - 
 

   (๓) ในกรณี ท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย          
การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

          ๑๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาแลว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ  มิได  และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ  ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ 
(๗)  มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

          ๑๓.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา 
หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๗  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

            ๑๓.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข   หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๔.  การปรับราคาคางานกอสราง 

           การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ  ๑.๗  จะนํามาใชในกรณีท่ีคา
งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้
                                                                                                                                                                                    . 
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาท่ี องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝมือชาง 
   เม่ือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว         ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ   ๑๐   ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย   ๑  คน  ในแตละสาขาชาง   ดังตอไปนี ้

     ๑๕.๑     สาขาโยธา,กอสราง                                                                                                . 
.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัตติามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครดั 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 

(นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

วันท่ี  ๒๕   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ . 



 


