ประกาศองค์การบริหารส่ วนตําบลแพรกษา
เรือง สอบราคาจ้ างเหมาโครงการก่ อสร้ างอาคารเทคโนโลยี และสารสนเทศ
พร้ อมประกอบติดตังวัสดุอุปกรณ์ ด้ านเทคโนโลยี และสารสนเทศ จํานวน ๑ หลัง
****************************
ด้วย องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา สํานักงานเลขที ๕๔๕ หมู่ที ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุ ท รปราการ จัง หวัด สมุ ท รปราการ มี ค วามประสงค์ ส อบราคาจ้า งเหมา โครงการก่ อสร้ างอาคารเทคโนโลยี
และสารสนเทศ พร้ อมประกอบติ ดตังวัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ จํานวน ๑ หลัง โดยก่อสร้ างเป็ น
อาคาร คสล. ๑ ชัน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หรื อพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๔.๕ ตารางเมตร
ตามรู ปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา
.
ราคากลาง ของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครังนี เป็ นเงิน ๑,๕๖๕,๐๐๐.-บาท (-หนึงล้ านห้ าแสนหกหมืนห้ าพันบาทถ้ วน-)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี
๑. เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว ในขณะทียืนซองสอบราคา
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครังนี
๕. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกับงานทีสอบราคาจ้างวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๖๒๖,๐๐๐.- บาท ในสัญญาเดียวกัน และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรง กับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น หน่ วยงานอื น ซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิน รัฐวิสหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เชือถือ
กําหนดดู สถานที ก่ อสร้ าง ในวันที ๔ กันยายน ๒๕๕๘ .ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึ งเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ กองช่าง สํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา พร้ อมกับรับฟั งคําชี แจงรายละเอียดเพิมเติม ในวันที ๔ .
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ผูท้ ีไม่ไปดูสถานทีองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วเมือมีปัญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเ้ สนอ
ราคาจะนํามาเป็ นข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้
/กําหนดยืนซอง...

-๒กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๒๑ สิ งหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที ๘ กันยายน
๒๕๕๘ .ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ งเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล
แพรกษา และในวันที ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรื อการ
จ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ ทีว่าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชัน ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุ ทรปราการ และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตังแต่ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้ อยบาทถ้ วน-) ได้ที กองคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เลขที ๕๔๕ หมู่ที ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่า งวันที ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ถึ ง วันที ๘ กันยายน ๒๕๕๘ .หรื อสอบถามทางโทรศัพ ท์หมายเลข
๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณี ทีมอบให้บุคคลอืนมาขอซื อเอกสารจะต้องมีหนังสื อ
มอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที ๒๐ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจ้ างเลขที ๑๘ /๒๕๕๘ .
การจ้ างเหมา โครงการก่ อสร้ างอาคารเทคโนโลยี และสารสนเทศ
พร้ อมประกอบติดตังวัสดุอุปกรณ์ ด้ านเทคโนโลยี และสารสนเทศ จํานวน ๑ หลัง
ตามประกาศองค์ การบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๘
****************************
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้ างอาคารเทคโนโลยี และสารสนเทศ พร้ อมประกอบติดตังวัสดุ อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ จํานวน ๑ หลัง โดยก่ อสร้ า งเป็ นอาคาร คสล. ๑ ชัน ขนาดกว้า ง ๗.๐๐ เมตร .
ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หรื อพืนทีใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า ๙๔.๕ ตารางเมตร ตามรู ปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา
.
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
แบบรู ปรายการละเอียด
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาจ้าง
.
๑.๔
แบบหนังสื อคําประกัน
.
(๑) หลักประกันซอง
.
(๒) หลักประกันสัญญา
.
๑.๕
บทนิยาม
.
(๑) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม .
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชี เอกสารส่ วนที ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
.
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการ หรื อของ
หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น และได้แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อ
บุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
/๒.๕ ผูเ้ สนอราคา...

-๒๒.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานทีสอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า ๖๒๖,๐๐๐.-บาท ในสั ญญาเดียวกัน และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” เชือถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยืนเอกสารตามทีระบุไว้ใน(๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง (ถ้ามี)
(๓) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ทีมีการ
กําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านัน)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกําไรไว้ดว้ ย
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
/๔ การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไข
ใด ๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินทีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลง
จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมทังประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอ
จะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทังสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจาก “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ให้เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึ กซองเรี ยบร้ อย จ่าหน้าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา .โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที ๑๘/๒๕๕๘ ”
โดยยืนโดยตรงต่อ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ในวันที ๒๑ สิ งหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และ
วันที ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที ๗ กันยายน
๒๕๕๘ . เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล
ระดับอําเภอ ทีว่ าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และกําหนด
เปิ ดซองเสนอราคาในวันที ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อ
หรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ
เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู ้
เสนอราคาที มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ผู ้เ สนอราคารายอื น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วัน ประกาศสอบราคาหรื อ ไม่
และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อน หรื อในขณะทีมีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื อผูเ้ สนอราคารายนัน
ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื อผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลื อก และ “องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนัน
เป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือ เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทําดังกล่าว
/ผูเ้ สนอ...

-๔ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชื อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ถือเป็ นทีสุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลื อก
ดังกล่ าวข้างต้น ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ ทีว่ าการ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที ๙ กันยายน ๒๕๕๘.
ตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และในกรณี ที
ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็ นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้
ดําเนิ นการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครังนี “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อทีผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่ วนทีมิใช่ สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็ นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ “องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล” เท่านัน
๕.๓ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื อผูเ้ สนอราคารายนันในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล”
(๒) ไม่กรอกชื อนิ ติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ งอย่างใด
หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการทํา สั ญ ญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
“องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกี ยวข้องกับ
ผูเ้ สนอราคาได้ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
/๕.๕ “องค์การ...

-๕๕.๕ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อ
ราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิ กการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสิ นของ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้
รวมทัง “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ น
ผูเ้ สนอราคาทีได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุ ทีเชื อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่ น การ
เสนอเอกสารอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชือบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที ผู ้เ สนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่า ไม่ อ าจดํา เนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรื อ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะให้ผูเ้ สนอราคานันชี แจงและแสดง
หลักฐานทีทําให้เชื อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนิ นงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับ
ฟังได้ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน
๕.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชื อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
“องค์การบริ หารส่ วนตําบล” มีอาํ นาจทีจะตัดรายชื อผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลื อกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชือ ตามข้อ ๔.๕ และ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
ในกรณี นีหากผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้ดาํ เนิ นการ
ไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ “องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าจ้างทีสอบราคาได้ ให้ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อ
ก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสื อคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชื อเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/๗.ค่าจ้าง...

-๖๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
๗.๑ (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
“องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๒ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐% ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
เทคอนกรี ต คาน เสา พืน และขึนโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็ จตามรู ปแบบและสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุ ดท้ าย เป็ นจํานวนเงิ นในอัตราร้ อยละ ๖๐% ของค่าจ้าง เมือผูร้ ั บจ้างได้ปฏิ บตั ิ งาน
ทังหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํ ารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า - เดื อน ๒ ปี
นับถัดจากวันที “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ได้รับมอบงานงวดสุ ดท้าย โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้
ใช้งานได้ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผูเ้ สนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้างทังหมด
แต่ทงนี
ั จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔(๓) หรื อหนังสื อคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ งได้แจ้งชื อเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถินต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่ “องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล” ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านัน
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงิน รายจ่ ายค้ างจ่ าย ประจําปี งบประมาณ .
พ.ศ. ๒๕๕๗ .เงินกู้ จาก
.และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา ได้ รับอนุมัติเงินค่ า
ก่ อสร้ างจากเงินรายจ่ ายจ้ างจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ . แล้วเท่านัน
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครังนี เป็ นเงินทังสิ น ๑,๕๖๕,๐๐๐.-บาท (-หนึงล้ าน
ห้ าแสนหกหมืนห้ าพันบาทถ้ วน)
๑๑.๒ เมือ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเ้ สนอราคา ซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
/(๑) แจ้งการ...

-๗(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิ งของดัง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อไทย หรื อเรื อที มี สิ ท ธิ เช่ นเดี ย วกับ เรื อไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีให้บรรทุก
สิ งของนันโดยเรื อ อื นที มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ งจะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตเช่ น นันก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื น หรื อ เป็ นของที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิ บตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ ง “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลง
ภายในเวลาทีทางราชการกําหนดระบุไว้ในข้อ ๗ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” จะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ อง
จากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน(ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” สงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงื อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่า
งานก่อสร้างลดลงหรื อเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
.
.
.
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนีแล้วผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู ้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี
๑๓.๑ สาขาโยธา,ก่อสร้าง
.
๑๓.๒
.
๑๔. ข้ อกําหนดการทําแผ่ นป้าย
ในระหว่า งระยะเวลาการก่ อสร้ า งผูร้ ั บ จ้า งพึ ง ปฏิ บ ัติตามหลัก เกณฑ์ที กฎหมาย และระเบี ย บ
กําหนดได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
/๑๔.๑ ผูเ้ สนอราคา...

-๘๑๔.๑ ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดทําแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดเกี ยวกับงานก่อสร้ าง ให้ดาํ เนิ นการ
ติดตัง โดยมีรายละเอียดดังนี
กรณี อยูร่ ะหว่างการดําเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี
(๑) องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา เจ้าของโครงการสถานทีติดต่อสํานักงานองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ พร้อมดวงตราองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
(๒) ประเภทและชนิ ดของสิ งก่อสร้าง
(๓) ปริ มาณงานก่อสร้าง
(๔) ชือ ทีอยูข่ องผูร้ ับจ้างและเลขหมายโทรศัพท์
(๕) ระยะเวลาเริ มต้น และระยะเวลาสิ นสุ ด
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินทีก่อสร้าง
(๗) ชื อเจ้าหน้าทีผูค้ วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๘) ระบุขอ้ ความ “ก่อสร้างด้วยเงินภาษีทีท้องถินจัดเก็บ จํานวน......-......บาท และหรื อจาก
เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจทีรัฐบาลให้ จํานวน........-........บาท
(๙) ลักษณะและขนาดป้ ายทีจะติดตังขณะดําเนิ นการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี
- พืนป้ ายเป็ นไม้อดั หรื อกระเบืองแผ่นเรี ยบหนาไม่นอ้ ยกว่า ๔ มิลลิเมตร ขนาดไม่ตากว่
ํ า
๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร (กว้างXยาว)
- สี ทีใช้ตอ้ งคงทนตลอดจนเสร็ จสิ นก่อสร้างโครงการ พืนทีใช้สีนาเงิ
ํ นตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใช้สีเขียว
- รายละเอียดสอบถามได้ทีสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
๑๔.๒ กรณี ดาํ เนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็ จ ให้ติดตังแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดเกียวกับ
งานก่อสร้าง ซึ งมีลกั ษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี
(๑) ชือองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา พร้อมดวงตรา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ งก่อสร้าง
(๓) ปี งบประมาณทีทําการก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินทีก่อสร้าง
(๕) ลักษณะและขนาดป้ ายทีจะติดตังภายหลังงานเสร็ จสิ น มีรายละเอียด ดังนี
- พืนป้ ายเป็ นเหล็กแผ่นหนาไม่นอ้ ยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไม่ตากว่
ํ า ๐.๖๐ X ๑.๐๒ เมตร
(กว้างXยาว) มีกรอบโดยรอบเป็ นเหล็กขนาดกว้าง ๑ นิว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร ประกอบแผ่นป้ าย
- ตังบนเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า ๒ นิ ว ด้านบนเสา ปิ ดด้วยไม้กลึง จํานวน
๒ เสา ความสู งประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดิ นตามสภาพพืนที ฐานเสาทีฝังลงในดิ นไม่ตากว่
ํ า ๕๐
เซนติเมตร มีคอนกรี ตหุ ม้ โดยรอบ
- ต้องมีสีรองพืนเป็ นสี กนั สนิ ม สี ทีใช้เป็ นสี นาํ โดยพืนป้ ายใช้สีนาเงิ
ํ น ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใช้สีขาว
- รายละเอียดสอบถามได้ทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา
/๑๔.๓ สําหรับงาน...

-๙๑๔.๓ สําหรับงานก่อสร้างทีเป็ นการสร้างทาง คลอง หรื อลํานํา ให้ติดตังแผ่นป้ ายรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ ไว้ ณ จุดเริ มต้นและจุดสิ นสุ ดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ ชุ ด ในระหว่างระยะเวลา
การก่อสร้างผูร้ ับจ้าง พึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ างผูร้ ับจ้าง พึงปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุม่ อาศัย)
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง

