ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน ตาบลปราสาททอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน ตาบลปราสาททอง รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ ที่ถู กระบุ ชื่อไว้ ในบั ญชี รายชื่ อผู้ ทิงงานของทางราชการ
และได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ แล้ ว หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลของการสั่ งให้ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ ทิ งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ ประสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่ น และหรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ณ วั น ประกาศประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ ไ ด้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอม
ขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นัน
๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐น. หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน และกาหนดรับฟังคาชีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
น.๒/ กาหนด….

-๒กาหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
ณ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ข่ า วสารการซื อหรื อ การจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ณ ที่ ว่ า การอ าเภอ
เขวาสินรินทร์ ชัน ๒
ผู้สนใจติดต่อขอซือเอกสารประมูลในราคาชุด ละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลปราสาททอง ระหว่า งวัน ที่ ๒๒ – ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ หรือ สอบถามทางโทรศัพ ท์
หมายเลข ๐-๔๔๕๘-๒๒๓๑ ต่ อ ๕ ในวั น และเวลาราชการ
หรื อ ดู ร ายละเอี ย ด ได้ ที่
www.gprocurement.go.th และ www.prtong.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายคารณ พูนชัย)
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง

เอกสาร ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/ ๒๕๖๐
การจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน ตาบลปราสาททอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตาบล" มีความ
ประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาสอน ตาบลปราสาททอง
รายละเอียดตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท ณ หมู่ที่
๑๑ บ้านตาสอน โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือคาประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

-๒๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นัน สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน

-๓(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิน
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่ม
ทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประมูลจ้าง ตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/ ๒๕๖๐" ยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ ใน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ณ ที่ว่าการอาเภอเขวาสินรินทร์ ชัน ๒
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูล จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอนื่ ใดที่มีหลักฐาน
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน

-๔ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ว่า กระบวนการประมูลจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกาหนดวัน และเวลาเพิ่มเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นันทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูล สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพื่อให้การประมูล ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่ ม ต้ น ของการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น
ที่ ๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วย
แล้ว
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา
ขันต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครัง
ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครังสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสินแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนี จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น
ต้นไป ทังนีจะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน
๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

-๕โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคาประกัน ตังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคาประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือคาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี องค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คาประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทังนีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลเท่านัน
๖.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
ดาเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการ

-๖ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นันชีแจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ กับองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นันไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กลุ่มที่ ๑.๑ – ๑.๖
จานวน ๖ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กลุ่มที่ ๒.๑ – ๒.๔
จานวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทังทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

-๗๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครังนี ได้มาจาก เงินงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
“การจัดซือหรือการจัดจ้างครังนี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านัน สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซือจัดจ้างได้”
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านตาสอน หมู่ที่ ๑๑
ตาบลปราสาททอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครังนีเป็นเงินทังสิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนันต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาบลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนันโดยเรืออื่นทีม่ ิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

-๘๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือคาประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนีแล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี
๑๓.๑ ช่างโยธา
๑๓.๒ ช่างก่อสร้าง
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

