
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เรื่อง   ประมูลจางโครงการกอสรางปายบอกทางชนดิแขวนเสาเดียว   

                     บริเวณหมู  ๑,๒,๔  และ ๕  ตําบลแพรกษา  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส          

                             
 
 

 
 

   องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ              

มีความประสงคจะประมูลจาง  โครงการกอสรางปายบอกทางชนิดแขวนเสาเดียว  บริเวณหมู  ๑,๒,๔  และ ๕  ตําบล

แพรกษา  โดยกอสรางเปนปายชนิดแขวนเสาเดียว  สูงจากพื้น  ๕.๐๐  เมตร  แผนปายเปนเหล็กชุบสังกะสี ตัวอักษร

และพื้นปายเปนสติกเกอรสะทอนแสง  จํานวน  ๕ ชุด  ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปาย

โครงการ  . ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

๑.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   

และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ     

ของทางราชการ 

  ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 

  ๔.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวา  นั้น 

  ๕.   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา   ๕๙๙,๒๐๐.-บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เชื่อถือ 

  กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่   ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เวลา   ๑๐.๓๐   น.  พรอมเพรียงกัน           

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่     ๓   . 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  .เวลา   ๑๑.๐๐      น.  เปนตนไป 

 
 
 

                         /กําหนดยื่น... 

 



 
- ๒ - 

 
กําหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ .ระหวางเวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  

ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมือง

สมุทรปราการ ชั้น ๓) 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-  บาท     

ไดที่  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ๕๔๕ หมู ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ     

ระหวางวันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่   ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.preaksa.net  และ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒ ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                         ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๖   เดือน   มกราคม  พ.ศ.     ๒๕๕๙ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (ลงชื่อ                                                  

                                                            (      นายอิม    แพหมอ      )               

                     ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่   ๒/๒๕๕๙ 
การจาง  โครงการกอสรางปายบอกทางชนิดแขวนเสาเดียว  บริเวณหมู  ๑,๒,๔ และ ๕  ตําบลแพรกษา       

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที ่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙ 

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

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา    อําเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ         . 

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะประมูลจาง โครงการกอสรางปายบอกทางชนิด

แขวนเสาเดียว  บริเวณหมู  ๑,๒,๔  และ ๕  ตําบลแพรกษา  โดยกอสรางเปนปายชนิดแขวนเสาเดียว  สูงจากพื้น  ๕.๐๐  

เมตร  แผนปายเปนเหล็กชุบสังกะสี ตัวอักษรและพื้นปายเปนสติกเกอรสะทอนแสง  จํานวน ๕  ชุด              ตาม

รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  พรอมปายโครงการ  ..ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ราคากลาง ๑,๔๙๘,๐๐๐.-บาท                   

ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา     โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้                                                                                  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

     ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด    (จํานวน      ๓      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 แบบหนงัสือค้ําประกัน         

                                 (๑)  หลักประกันซอง       (จํานวน        ๑     แผน)             

                                 (๒) หลักประกันสัญญา      (จํานวน        ๑     แผน)             

   (๓)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา   (จํานวน        -     แผน)       

   (๔)  หลักประกันผลงาน          (จํานวน        -     แผน)  

     ๑.๗  สูตรการปรับราคา      (จํานวน        -     แผน)                        

        ๑.๘ บทนิยาม          (จํานวน        ๒    แผน)        

              (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

              (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

        ๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร    

              (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑     (จํานวน         ๒    แผน)          

           (๒)บัญชีเอกสารสวนที่ ๒     (จํานวน          ๑    แผน)                     
             

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

 
                        /๒. คุณสมบัติ... 

 
 
 
 



 
 
 

- ๒ - 
 

 

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

    ๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๒.๒ ผูประสงคจะผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

      ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา   ราย

อื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

      ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา  นั้น 

    ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน     

ที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา   ๕๙๙,๒๐๐.-  บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน  คือ 

                            ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

          (๑)  ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ   พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล   

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

           (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน 

ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

           (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                    (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 

 
 
                          /๓.๒ สวนที่ ๒... 

 



 
- ๓ - 

     ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

        (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม

ประทับตรา(ถามี) 

                    (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

       (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 

       (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

        (๕)  บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 

        (๖)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

                              (๗) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 

    ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

    ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

  ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๓๐     วัน  นับแตวันยืนยันราคา 

สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ

ไว  และจะถอนการเสนอราคามิได   

    ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตสามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ  

ไมเกิน   ๖๐     วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล

แพรกษา ใหเริ่มทํางาน 

    ๔.๕  กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู

รางสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจในเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ๔.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง

ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่   ๒/๒๕๕๙”   ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ        

ในวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ    

การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ชั้น ๓)  

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม

โดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

แตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)        

ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจง 

           /ผูประสงค... 
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ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่

มีหลักฐานวา  ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

    หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

ออกจากการเปนผูมีสิทธิ์เสนอราคา  และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา

หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน 

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน                

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ

ผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณของ

ผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา  กระบวนการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูล

อาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และกําหนดวัน  และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดย

จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ระหวางการประกวด

ราคาฯ  เพื่อใหการประมูลฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ   

 ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

                              (๑)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ตามวัน 

เวลา สถานที่  ที่ทางราชการกําหนด อันจะแจงใหทราบภายหลังโดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว   [Used ID]  

และรหัสผาน  [Password] เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

   (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค    

(๓)  ราคาเร่ิมตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที ่ 

๑,๔๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   

   (๔)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถามี) รวมคาใชจายทั้ง

ปวงไวดวยแลว 

   (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 

   (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่  LOG  IN  แลว  จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  ๒,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  

ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   ๒,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว  

   (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน 

ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด                 /(๘) ผูมีสิทธ.ิ.. 
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   (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 

         ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน  ๗๔,๙๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน-)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน

ตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง

อยางใด  ดังตอไปนี ้

        ๕.๑  เงินสด 

        ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันที ่

ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

          ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

          ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย   ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซึ่ง

ไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

           หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา

หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

       การคืนหลักประกันซอง  ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

       ๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา               จะ

พิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 

       ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน   

การเสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส       

ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น 

เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการบริหาร

สวนตําบลแพรกษา  เทานั้น                            

        ๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา 

โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 

               (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ องคการบริหาร      

สวนตําบลแพรกษา 

                 /(๒) เสนอราย... 
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                                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

           ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ          

ดําเนินการประมูล  หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา          

มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 

           ๖.๕ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง  ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา 

ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เปน

เด็ดขาด  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวน

ตําบลแพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน 

ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา       การเสนอราคากระทําการ

โดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

            ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะใหผูมีสิทธิ

เสนอราคารายนั้น  ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา            

มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

            ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา         

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา    

รายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  ๑.๘  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาว  และองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

  ๗.  การทําสัญญาจาง 

       ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ  ๑.๕  กับองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  (หา)  ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได 

ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

          ๗.๑  เงนิสด 

         ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้น  ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

         ๗.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

 
        /๗.๔ หนังสือ... 



 
 

- ๗ - 
 

 

          ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได

แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

           ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

            หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก    

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

   “ผูคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแตไมไปทําสัญญา จะตองรับผิดชอบใน

คาเสียหาย เชน คาซื้อ หรือคาจางที่สูงขึ้นจากผูคารายอื่นดวย และในกรณีนี้ใหยกเลิกการประมูล” 

๘.  คาจางและการจายเงิน   (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน      ๑      งวด  ดังนี ้

งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   -    ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                      . 

                                                   -                                                                                                                               . 

ใหแลวเสร็จภายใน        -      .วัน           

งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   -    ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                      . 

                                                   -                                                                                                                               . 

ใหแลวเสร็จภายใน        -      .วัน           

  งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา   รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  

๙.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

         ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตาม

แบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา      

ไมนอยกวา      -     เดือน    ๑   ป  นับถัดจากวันที่องคการบรหิารสวนตําบลแพรกษา  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตอง

รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕    วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง              

๑๑. การจายเงินลวงหนา 

           ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ    -     ของราคาคาจาง

ทั้งหมดแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา  เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร

ในประเทศ  ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย  ที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร 

แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน   

ดังระบุในขอ ๑.๖(๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา กอนการรับชําระเงนิลวงหนานั้น 

 
/๑๒. การหักเงิน... 

 
 



 
- ๘ - 

  ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 

         ในการจายเงินแตละงวด  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะหักเงินจํานวนรอยละ  ๑๐ ของ

เงินทีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖  เดือน  

(สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

          ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔)  หรือหนังสือค้ําประกัน

ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหหนวยงานตาง ๆ ทราบแลว 

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไวตอ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 

           องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารดงักลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                   ๑๓.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป    ๒๕๕๙  .            

เงินกูจาก              -            และเงินชวยเหลือจาก           -                  . 

           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ไดรับอนุมัติเงิน

คากอสรางจางจากงบประมาณประจําป   ๒๕๕๙   เงินกูจาก         -          .และเงินชวยเหลือจาก             -                  .

แลวเทานั้น 

            ราคากลางของงาน  กอสรางปายบอกทางชนิดแขวนเสาเดียว  บริเวณหมู  ๑,๒,๔  และ ๕  

ตําบลแพรกษา  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงินทั้งสิ้น   ๑,๔๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานสี่แสน

เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) 

           ๑๓.๒  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง

และและไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ งาน

จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน    ผูรับจาง

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง  หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย 

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย         

การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

   /๑๓.๓ ผูประสงค... 

 



 
- ๙ - 

 

          ๑๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาแลว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ  มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗)  มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่

จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี

พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

          ๑๓.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา

สัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๗  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะริบ

หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย

อื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

            ๑๓.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข   หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

  ๑๔.  การปรับราคาคางานกอสราง 

           การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ  ๑.๗  จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้

                                           -                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                                                                    . 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายใน

ระยะเวลาที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗  

๑๕. มาตรฐานฝมือชาง 

   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได

ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิ

เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมี

วุฒบิัตรระดับ ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ   ๑๐   ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย   ๑  คน  ในแตละสาขาชาง   ดังตอไปนี ้

     ๑๕.๑     สาขาโยธา,กอสราง                                                                                                . 

     ๑๕.๒                                                                                                                               . 

.                                      .ฯลฯ                                      . 

                        ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 

 

(นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 

ผูอํานวยการกองคลัง 

วันที ่ ๒๖   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ . 



 


