
 
 
 
 
 

  ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  
เรื่อง  ประมูลจ�างโครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  จํานวน 1 โครงการ 

 
ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก มีความประสงค	จะประมูลจ�างโครงการก�อสร�าง

ประปาหมู�บ�าน   แบบผิวดินขนาดใหญ�    ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา  หมู� ท่ี 2 บ�านเหนียก        
ตําบลปากแพรก ราคากลาง  3,618,000.-บาท (สามล�านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) 

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังต�อไปนี้ 
1.  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องเป-นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  
2.  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ

และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม�เป-นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป-นผู�ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3.  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ประสงค	จะเสนอราคาราย
อ่ืน  และ/หรือต�องไม�เป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	  ณ  วันประกาศ
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  หรือไม�เป-นผู�กระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม
ตามข�อ  1.7 

4.  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค	จะเสนอราคา ได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

5.  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างขององค	การ
บริหารส�วนตําบลปากแพรก 

6.ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องเป-นนิติบุคคล และมีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	ในวงเงินไม�น�อยกว�า 30% และเป-นผลงานท่ีเป-นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วน
ราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี
องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกเชื่อถือ   

7.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป-นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป-นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

8.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป-นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 (e-Government Procurement:eGP ) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส	ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต	ศูนย	ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

9.คู�สัญญาต�องรับ-จ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสาม
หม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป-นเงินสดก็ได�                                                                            

  กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง  ในวันท่ี  15  มีนาคม  2560  ตั้งแต�เวลา  11.00 น. ถึงเวลา 
12.00 น.  โดยพร�อมเพรียงกัน  ณ  ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  เพ่ือท่ีจะไปดูสถานท่ีพร�อม
กัน 
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และกําหนดรับฟVงชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมวันและเวลาเดียวกัน เป-นต�นไป ผู�ไม�มาดูสถานท่ีก�อสร�างและรับฟVงคํา
ชี้แจงตามวันและเวลาดังกล�าวจะถือว�าได�รับทราบพ้ืนท่ีก�อสร�าง ตลอดจนข�อปVญหา รายละเอียดต�างๆ ท่ีองค	การ
บริหารส�วนตําบลปากแพรกกําหนดดีแล�ว จะนํามาเป-นข�อโต�แย�งใดๆมิได� 

   กําหนดยื่นซองประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  ในวันท่ี  21  มีนาคม  2560    
ระหว�างเวลา  09.00 น.  ถึง  10.00  น.  ณ  ศูนย	รวมข�อมูลข�าวสารการจ�างการจ�างองค	การบริหารส�วน
ตําบลระดับอําเภอ  (อาคารชั้น  2   ท่ีว�าการอําเภอดอนสัก)  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร	ธานี  และกําหนด
วันประมูลวันท่ี  28  มีนาคม  2560 เวลา 11.00 เป;นต�นไป 

   ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารประมูลการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	ใน ราคาชุดละ 5,500.-
บาทได�ท่ีกองคลัง  องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร	ธานี  ระหว�างวันท่ี  3  
มีนาคม  2560  ถึงวันท่ี  13  มีนาคม  2560     ดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต	  www.gprocurement.go.th 
และwww.pakprak.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท	หมายเลข  0 7725 9046 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3   เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 

 

    )ลงชื่อ        (       
          (นายปราโมทย	  เพชรรัตน	) 
                    นายกองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  เลขท่ี 2 /2560 
การจ�างโครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน จํานวน 1 โครงการ  

ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลปากแพรก   
ลงวันท่ี  2  มีนาคม  2560 

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

องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “องค	การบริหารส�วนตําบล” มีความ 
ประสงค	จะประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ขององค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัด 
สุราษฎร	ธานี จํานวน 1 โครงการ คือโครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน แบบผิวดินขนาดใหญ� ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ํา  หมู�ท่ี 2 บ�านเหนียก ตําบลปากแพรก ราคากลาง   3 ,618 ,000.-บาท (สามล�านหกแสน
หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ�วน)  

โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  
1.2 แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  
1.3 แบบใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  
1.5 แบบสัญญาจ�าง  
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน  

          (1) หลักประกันซอง  
          (2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม  
          (1) ผู�ประสงค	จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน	ร�วมกัน  
          (2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม  

1.8 แบบบัญชีเอกสาร  
          (1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  
          (2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

1.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร�างตาม BOQ  
2. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา  
    2.1  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องเป-นผู� มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประมูลจ�างด�วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส	  
     2.2  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง

ราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เป-นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป-นผู�ท้ิงงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

     2.3  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ประสงค	จะเสนอราคา
รายอ่ืน  และ/หรือต�องไม�เป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	 ณ วันประกาศ
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 หรือไม�เป-นผู�กระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม 
ตามข�อ 1.7  
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     2.4  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องไม�เป-นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�
ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค	จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

     2.5  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องผ�านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างของ
องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก 

     2.6  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาจะต�องเป-นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก�อสร�าง
ประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 1,085,400.-บาท และเป-น
ผลงานท่ีเป-นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนรายการหน�วยงานตามกฎหมาย ว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกเชื่อถือ  

     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป-นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป-นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

     2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป-นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 (e-Government Procurement:eGP ) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส	
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต	ศูนย	ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

     2.9 คู�สัญญาต�องรับ-จ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�
เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป-นเงินสดก็ได�        

3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป-น  2  ส�วน  คือ  
3.1 ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้  

(1) ในกรณีผู�เสนอราคาเป-นนิติบุคคล  
(ก   (ห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือ ห�างหุ�นส�วนจํากัด  ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
 (ข   (บริษัทจํากัด หรือ  บริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห	สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง     

(2) ในกรณีผู�ประสงค	จะเสนอราคาเป-นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล
ให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป-นหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เป-นหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรอบสําเนาถูกต�อง 

(3) ในกรณีผู�ประสงค	จะเสนอราคาเป-นผู�ประสงค	จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเป-นผู�
ร�วมค�าให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีผู�เข�าร�วม
ค�าฝfายใดเป-นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร�วมค�าฝfายใดเป-นนิติบุคคลให�
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย	 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
(5) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.8 (1) 

3.2 ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	โดยต�องลงนาม

พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) 
(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปgดอากรแสตมปhตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู�ประสงค	จะเสนอ

ราคามอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน  
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 (3) หลักประกันซองตามข�อ 5  
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ให�ใช�ในกรณีท่ี

มีการกําหนดผลงานตามข�อง 2.6 เท�านั้น) 
(5) บัญชีรายการก�อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส	 
(7) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.8 (2)  

4. การเสนอราคา  
4.1 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประมูลจ�าง

ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	นี้  โดยไม�มี
เง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู�ประสงค	จะเสนอ
ราคาให�ชัดเจน 

4.2 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก�อสร�างให�
ครบถ�วน 

4.3 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า  30 วัน  นับแต�วันยืนยัน
ราคาสุดท�าย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู�ประสงค	จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว�  และจะถอนการเสนอราคามิได�ราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ�างให�แล�ว
เสร็จไม�เกิน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากองค	การบริหารส�วน
ตําบลปากแพรกให�เริ่มทํางาน 

4.5 ก�อนยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประมูลจ�างท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตก
ลงยื่นข�อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	                                                            

4.6 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาจะต�องยื่นเอกสารประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  จ�าหน�า
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า "เอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส	  เลขท่ี  2/2560 "ย่ืนต�อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างตามโครงการในวันท่ี  21   
มีนาคม  2560  ตั้งแต�เวลา 09.00 น. – 10.00 น  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือ/จัดจ�างของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับอําเภอ ท่ีว�าการอําเภอดอนสัก  (อาคารช้ัน  2)  อําเภอดอนสัก  จังหวัด 
สุราษฎร�ธานี  

เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�แล�ว จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และกําหนดวันประมูลวันท่ี  28  มีนาคม  2530  เวลา  11.00 น.เป;นต�นไป 

คณะกรรมการดําเนินการประมูล จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค	จะเสนอ
ราคาแต�ละรายว�าเป-นผู�ประสงค	จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ประสงค	จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป-น
ผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค	จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	 ตามข�อ 1.7 (1) 
ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	หรือไม� พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอตามข�อ 3.2 และแจ�ง ผู�
ประสงค	จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย	ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืน
ใดท่ีมีหลักฐานว�า ผู�ประสงค	จะเสนอราคารับทราบแล�ว                                                                              

หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินประมูลก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส	ว�า  มีผู�ประสงค	จะเสนอราคากระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม ตาม
ข�อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ประสงค	จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป-นผู�มีสิทธิเสนอราคา และองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกจะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค	จะเสนอราคาหรือผู�
มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าวเป-นผู�ท้ิงงาน 
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ผู�ประสงค	จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต�น เพราะเหตุเป-นผู�ประสงค	จะเสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�ประสงค	จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันระหว�างผู�
ประสงค	จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	 ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส	 หรือเป-นผู�ประสงค	จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม 
อาจอุทธรณ	คําสั่งดังกล�าวต�อผู�ว�าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ	ของผู�ว�าราชการจังหวัดให�ถือเป-นท่ีสุด 

 หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินประมูลจ�างว�า  กระบวนการประมูลจ�างด�วยระบบ
ประสบข�อขัดข�องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว�  คณะกรรมการดําเนินประมูล
อาจใช�ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวันและเวลา เพ่ือเริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดย
จะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

 คณะกรรมการดําเนินประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างประกวด
ราคาฯ เพ่ือให�การประมูลฯเกิดประโยชน	สูงสุดต�อทางราชการ  

4.7 ผู�ประสงค	จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป-นผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ 
ดังนี้  

(1) ผู�เสนอราคาจะต�องเข�ารับการอบรมวิธีการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด อันจะแจ�งให�ทราบภายหลัง โดยผู�เสนอราคาจะได�รับเลขประจําตัว 
(User ID) และรหัสผ�าน (Password) เม่ือผู�เสนอราคาผ�านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข�อเสนอทางด�านเทคนิคแล�ว 

(2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส	 ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต�นของการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	จะต�องเริ่มต�นท่ี  
3,618,000.-บาท (สามล�านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) 

 (4) ราคาท่ีเสนอจะต�องเป-นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี) รวม
ค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 

(5) ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�อง LOG IN เข�าสู�ระบบ  
(6) ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอ

ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	  จะต�องตํ่ากว�าราคาเริ่มต�นในการประมูล และจะต�องเสนอลดราคา
ข้ันตํ่า (Minimum Bid) 7,000.-บาท  จากราคาเริ่มต�นในการประมูลฯ และในการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต�อง
เสนอลดราคาครั้งละ  7,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว  
                      7) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาจ�างเสร็จสิ้น
แล�ว จะต�องยืนยันราคาต�อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	 ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

(8) ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป-นผู�ชนะราคา ต�องรับผิชอบค�าใช�จ�าย
ในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส	 และค�าใช�จ�ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส	 ท้ังนี้จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา  

5. หลักประกันซอง  
ผู�ประสงค	จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค   

จํานวน 180,900.-บาท โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข�อเสนอทางด�าน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให�ใช�อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้  

5.1 เงินสด  
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก โดยเป-นเช็คลงวันท่ีท่ี

ยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคหรือก�อนหน�านั้น ไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
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5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามหนังสือค�าประกันดังระบุไว�ในข�อ  

1.6 (1)  
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย	 ท่ีได�รับอนุญาตให�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย	และประกอบธุรกิจค�าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือค�าประกันดังระบุในข�อ 
 1.6 (1)  

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันซองตามข�อนี้ องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก จะคืนให�ผู�ประสงค	จะเสนอ

ราคาหรือผู�ค�าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับพิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�สิทธิเสนอ
ราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให�ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือเม่ือผู�มีสทธิเสนอราคาได�
พ�นจากข�อผูกพันแล�ว   

การคืนหลักประกันซอง ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย  
6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา  

6.1 ในการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	ราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส	นี้จะ
พิจารณาตัดสินด�วย ราคารวม 

6.2 หากผู�ประสงค	จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ไม�ถูกต�อง
ตามข�อ 4 แล�ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจ�างจะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค	จะเสนอราคาราย
นั้น เว�นแต�เป-นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส	 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป-นประโยชน	ต�อองค	การ
บริหารส�วนตําบลปากแพรก เท�านั้น  

6.3 องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�ประสงค	จะเสนอ
ราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปนี้  

(1) ไม�ปรากฏชื่อผู�ประสงค	จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส	 หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ขององค	การบริหารส�วน
ตําบลปากแพรก 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส	ท่ีเป-นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�ประสงค	จะเสนอราคารายอ่ืน                                           

6.4 ในการตัดสินการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  มีสิทธิให�ผู�ประสงค	จะเสนอราคา
ชี้แจงข�อเท็จจริง มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง  

6.5 องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  ทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�
จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน	ของทางราชการเป-นสําคัญ และให�ถือการตัดสินขององค	การบริหารส�วนตําบล
ปากแพรกเป-นเด็ดขาด ผู�ประสงค	จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ัง
องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 และลงโทษผู�มี
สิทธิเสนอราคาเป-นผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป-นผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว�า
การเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป-นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป-นต�น  
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ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว�า ไม�อาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได� คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก จะให�ผู�มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว�า ผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	ให�เสร็จสมบูรณ	 หากคําชี้แจงไม�เป-นท่ีรับฟVงได� องค	การบริหารส�วนตําบล
ปากแพรกมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 ว�ามี
ผู�ประสงค	จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือก เป-นผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป-นผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันระหว�างผู�มีสิทธิเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส	 ณ วัน
ประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 หรือเป-นผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป-นการขัดขวางการ
แข�งขันราคาอย�างเป-นธรรม ตามข�อ 1.8 องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล�าว และองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกจะพิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป-นผู�
ท้ิงงาน 

7. การทําสัญญาจ�าง  
ผู�ชนะการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส	 (ผู�รับจ�าง) จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบ

สัญญาดังระบุในข�อ 1.5 กับองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง
และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป-นจานวนเท�ากับร�อยละห�า  (5%) ของราคาท่ีประมูลด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส	ได� ให�กับองค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรกยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย�าง
หนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้  

7.1 เงินสด  
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก โดยเป-นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา

สัญญา หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 

1.6 (2)                                     
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย	ท่ีได�รับอนุญาตให�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย	และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�าง ๆทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุไว�ในข�อ 
1.6 (2)  

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�คิดดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจาก

ข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว  

8. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน  
สําหรับสัญญาท่ีเป-นราคาเหมารวม องค	การบริหารส�วนตําบลปากแพรก จะจ�ายเงินค�าจ�าง 

โดยแบ�งออกเป-นงวด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 



 
- 7- 

งวดท่ี 1 เป;นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ 20 ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 

1.1 งานอาคาร, งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค 
1.1.1 โรงสูบน้ําดิบ แบบเลขท่ี 412003  คิดเป-น 5.0 % ของงวดงานเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการตอกเสาเข็ม  (ถ�ามี)   
ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานราก ตอม�อ คานคอดินแล�วเสร็จ 

 
1.1.2 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขท่ี 1141010 คิดเป-น 39.4% ของงวดงานเม่ือผู�รับจ�าง 

 
ได�ทําการตอกเสาเข็ม(ถ�ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ  เทคอนกรีต ฐานราก พ้ืนถังกรอง พ้ืนถังตกตะกอน ตอม�อแล�วเสร็จ 

 
1.1.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก	เมตร ตามแบบเลขท่ี 2111100  คิดเป-น 30.3 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�าง 

 
ได�ทําการตอกเสาเข็ม(ถ�ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานรากพ้ืนถังแล�วเสร็จ 

 
1.1.4 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก	เมตร ตามแบบเลขท่ี 3111030  คิดเป-น 20.9 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�าง 

 
ได�ทําการตอกเสาเข็ม(ถ�ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอม�อ คานคอดินแล�วเสร็จ 

 
1.1.5 งานดินและสระพักตะกอน  ตามแบบเลขท่ี 911002   คิดเป-น 2.4 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได� 

 
ทําการปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งระบบประปาแล�วเสร็จ 

 
1.1.6 ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง  

 
คิดเป-น 2.0 % ของงวดงาน  

 
เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการทดสอบดินแล�วเสร็จ  โดยส�งรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน จํานวน 1 เล�ม, ตัวอย�างกรวด 

 
กรอง-ทรายกรองน้ํา ตัวอย�างละ 1 กิโลกรัม พร�อมท้ังแคตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ําดิบ-น้ําดีแบบ 

 
หอยโข�ง, ตู�ควบคุมพร�อมอุปกรณ	ไฟฟuาภายใน, เครื่องมือตรวจวัดความเป-นกรด-ด�างในน้ํา,เครื่องมือตรวจวัด 

 
สารละลายเหล็กในน้ํา, เครื่องมือวิเคราะห	ปริมาณคลอรีนหลงเหลือเครื่องจ�ายสารละลายคลอรีน,ถังผสมคลอรีน, 

 
สี และสารกันซึมประเภทซีเมนต	เบส ให�คณะกรรม-การตรวจการจ�างตรวจสอบ และให�ความเห็นชอบก�อนนํามาใช�งาน 

 
ให�แล�วเสร็จก�อนส�งงวดงาน 

 
        เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จ เรียบร�อยตามรายละเอียดของงานงวดท่ี 1 ทุกประการ 

ให�แล�วเสร็จภายใน 60 วัน  
 
 
งวดท่ี 2 เป;นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ 15 ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
2.1 งานอาคาร, งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค     
 2.1.1 โรงสูบน้ําดิบ แบบเลขท่ี 412003  คิดเป-น 7.0 % ของงวดงาน     
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการติดต้ังเสา วงกบประตู โครงหลังคา ช�องลม มุงกระเบ้ืองแล�วเสร็จ   
 2.1.2 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขท่ี 1141010  คิดเป-น 35.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตผนังถังกรองน้ํา ผนังถังตกตะกอน คานคอดิน 
 เสาแล�วเสร็จ            
 2.1.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก	เมตร ตามแบบเลขท่ี 2111100 คิดเป-น 30.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตผนังถัง แล�วเสร็จ  
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 2.1.4 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก	เมตร ตามแบบเลขท่ี 3111030 คิดเป-น 28.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีต เสา คาน พ้ืนชานพัก ช�วงท่ี ๑-๔  แล�วเสร็จ  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จ เรียบร�อยตามรายละเอียดของงานงวดท่ี 2 ทุกประการ 
ให�แล�วเสร็จภายใน 100 วัน  
  
งวดท่ี 3 เป;นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ 20 ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน      
3.1 งานอาคาร, งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค 

 3.1.1 โรงสูบน้ําดิบ แบบเลขท่ี 412003  คิดเป-น 5.1 % ของงวดงาน 

 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�ออิฐ ฉาบปูน เทคอนกรีตพ้ืน ตีฝuาเพดานแล�วเสร็จ  

 
3.1.2 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขท่ี 1141010  คิดเป-น 41.0% ของงวดงาน  

 
เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตคาน พ้ืนคลองวนเวียน  ถังสารส�ม ปูนขาว 

 
รางน้ํา ชานพักบันไดแล�วเสร็จ 

   

 
3.1.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก	เมตร  ตามแบบเลขท่ี 2111100  คิดเป-น 24.0 % ของงวดงาน  

 
เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตฝาครอบถัง ฉาบปูนภายในถังน้ําแล�วเสร็จ  

 
3.1.4 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก	เมตร  ตามแบบเลขท่ี 3111030  คิดเป-น 30.0 % ของงวดงาน  

 
เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการผูกเหล็ก ประกอบแบบ เทคอนกรีตคานรัดก�นถังเก็บน้ํา พ้ืนถัง ผนังถัง ฝาครอบ 

 
ถังแล�วเสร็จ 

     

 
เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จ เรียบร�อยตามรายละเอียดของงานงวดท่ี 3 ทุกประการ 

ให�แล�วเสร็จภายใน 130 วัน  
 
 
งวดท่ี 4 เป;นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ 20 ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน   
4.1 งานอาคาร, งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค 
 4.1.1 โรงสูบน้ําดิบ  ตามแบบเลขท่ี 412003  คิดเป-น 4.0 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทํา 
           การก�อสร�างอาคารนี้แล�วเสร็จ ยกเว�นงานไฟฟuา 
 4.1.2 รางระบายน้ํา  ตามแบบเลขท่ี 911001, 911002   คิดเป-น 3.2 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได� 
 ทําการก�อสร�างอาคารรางระบายน้ําแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน 
 4.1.3 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขท่ี 1141010  คิดเป-น 33.1 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารนี้แล�วเสร็จ ยกเว�นงานทาสี งานประสานท�อและอุปกรณ	 งานไฟฟuา 
 ปuายบอกระดับน้ํา     
 4.1.4 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก	เมตร ตามแบบเลขท่ี 2111100 คิดเป-น 16.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารในส�วนท่ีเหลือท้ังหมดแล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน 
 ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 4.1.5 หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก	เมตร  ตามแบบเลขท่ี 3111030  คิดเป-น 19.7 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารนี้แล�วเสร็จ ยกเว�นงานทาสี งานประสานท�อและอุปกรณ	 งานไฟฟuา 
 ปuายบอกระดับน้ํา   
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           4.1.6 ระบบท�อส�งน้ําดิบ  ตามแบบเลขท่ี  อบต.ปากแพรก 1/60  คิดเป-น 8.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและวางท�อส�งน้ําดิบพร�อมอุปกรณ	แล�วเสร็จ  ดังนี้  
    - ท�อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด dia 3"         ได�ความยาวไม�น�อยกว�า   30  เมตร 
 4.1.7 ท�อจ�ายน้ําประปา  ตามแบบเลขท่ี  อบต.ปากแพรก 1/60  คิดเป-น 6.0 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและวางท�อจ�ายน้ําประปาพร�อมอุปกรณ	แล�วเสร็จ  ดังนี้  
    - ท�อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 4"    ได�ความยาวไม�น�อยกว�า    200  เมตร 
           เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จ เรียบร�อยตามรายละเอียดของงานงวดท่ี 4 ทุกประการ 
ให�แล�วเสร็จภายใน 160 วัน  
 
งวดท่ี  5(สุดท�าย) เป;นจํานวนเงินในร�อยละ 25 ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
5.1 งานอาคาร, งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค 
 5.1.1 โรงสูบน้ําดิบ  ตามแบบเลขท่ี 412003 คิดเป-น 1.0 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 
 ก�อสร�างโรงสูบน้ําดิบแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง 
 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.2 ปuายการประปา  ตามแบบเลขท่ี 921001   คิดเป-น 0.8 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 
 ก�อสร�างอาคารปuายการประปาแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลนรายละเอียดเฉพาะ 
          แห�งและคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ    
 5.1.3 ปuายบอกระดับน้ําในถังน้ําใส  ตามแบบเลขท่ี 991002  คิดเป-น 0.9 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�

           ก�อสร�างอาคารปuายบอกระดับน้ําแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน ตามแบบแปลน รายละเอียด  
         เฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.4 รัว้, ประตูรั้ว  ตามแบบเลขท่ี 921001  คิดเป-น 6.7 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�าง 
          อาคารประตูรั้วแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคํา 
          ชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.5 ประสานท�อระหว�างระบบ  ตามแบบเลขท่ี  911002  คิดเป-น 15.9 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได� 
          ทําการจัดหาและประสานท�อระหว�างระบบแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน  
          รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.6 ประสานท�อภายในโรงสูบน้ําดิบ  ตามแบบเลขท่ี  911006   คิดเป-น 7.4 % ของงวดงาน  
         เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและประสานท�อพร�อมอุปกรณ	เครื่องสูบน้ําดิบ แบบหอยโข�ง  ภายในโรงสูบ 
 แพลอยเหล็ก แล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง 
 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.7 ประสานท�อภายในโรงสูบน้ําดี  ตามแบบเลขท่ี  911006   คิดเป-น 7.4 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและประสานท�อพร�อมอุปกรณ	เครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโข�ง  ภายในโรงสูบน้ําดี 
 ใต�ระบบกรองน้ําผิวดินแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลนรายละเอียดเฉพาะแห�ง 
 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.8 งานดินและสระพักตะกอน  ตามแบบเลขท่ี 911002   คิดเป-น 3.7 % ของงวดงานเม่ือผู�รับจ�าง  
 ได�ทําการก�อสร�างสระพักตะกอน, ปรับสภาพพ้ืนท่ีแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�องครบถ�วนตามแบบแปลน 
 รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
 5.1.9 ระบบไฟฟuาภายใน  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง  คิดเป-น 4.9 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ	ไฟฟuาภายในโรงสูบ ระบบกรองน้ําแล�วเสร็จ เรียบร�อย  
 ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
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 5.1.10 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. แบบเลขท่ี 1141010  คิดเป-น 14.3 % ของงวดงาน  
 เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารในส�วนท่ีเหลือท้ังหมดแล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน 
 ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
          5.1.11 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก	เมตร  ตามแบบเลขท่ี 2111100  คิดเป-น 3.1 % ของงวดงาน  
          เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารในส�วนท่ีเหลือท้ังหมดแล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วน 
          ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
         5.1.12 หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก	เมตร  ตามแบบเลขท่ี 3111030  คิดเป-น 12.9 % ของงวดงาน  
         เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการก�อสร�างอาคารในส�วนท่ีเหลือท้ังหมดแล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบ 
         แปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
         5.1.13 ท�อส�งน้ําดิบ  ตามแบบเลขท่ี  อบต.ปากแพรก 1/60   คิดเป-น 1.3 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�าง 
         ได�ทําการจัดหาและวางท�อดูดน้ําดิบ-ท�อส�งน้ําดิบแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตาม 
         แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
         5.1.14 ท�อจ�ายน้ําประปา  ตามแบบเลขท่ี  อบต.ปากแพรก 1/60   คิดเป-น 0.2 % ของงวดงาน  
         เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและวางท�อจ�ายน้ําประปาส�วนท่ีเหลือแล�วเสร็จท้ังหมด เรียบร�อย ถูกต�อง 
        ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
5.2 งานครุภัณฑ	จัดซ้ือหรือสั่งซ้ือ 
        5.2.1 เครื่องสูบน้ําดิบ พร�อมอุปกรณ	ควบคุม  ตามรายละเอียดเฉพาะแห�ง  คิดเป-น 6.2 % ของงวดงาน  
        เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและติดต้ังเครื่องสูบน้ําดิบ แบบหอยโข�ง พร�อมอุปกรณ	ควบคุมแล�วเสร็จ 
        เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�งทุกประการ 
        5.2.2 เครื่องสูบน้ําดี พร�อมอุปกรณ	ควบคุม  ตามรายละเอียดเฉพาะแห�ง  คิดเป-น 6.6 % ของงวดงาน  
        เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและติดต้ังเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโข�ง พร�อมอุปกรณ	ควบคุมแล�วเสร็จ 
        เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�งทุกประการ  
        5.2.3 เครื่องจ�ายสารละลายคลอรีน  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง คิดเป-น 2.3 % ของงวดงาน  
        เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการจัดหาและติดต้ังเครื่องจ�ายสารละลายคลอรีน พร�อมผงปูนคลอรีน จํานวน 1 ถัง 
       ( 50 กิโลกรัม ) และเครื่องมือวิเคราะห	ปริมาณคลอรีนหลงเหลือพร�อมสารเคมี จํานวน 1 ชุดแล�วเสรจ็ 
       เรียบร�อย ถูกต�อง ครบถ�วนตามรายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ  
       5.2.4 เครื่องมือประจําการ  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง คิดเป-น 1.2 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทํา 
       การจัดหาและส�งมอบเครื่องมือประจําการ จํานวน 1 ชุด ให�แก�ผู�ผลิตน้ําประปา โดยผ�านคณะกรรมการตรวจการ 
       จ�างตรวจสอบ และให�ความเห็นชอบแล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�องครบถ�วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง 
        และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
        5.2.5 เครื่องมือตรวจวัด ตามรายละเอียดเฉพาะแห�ง คิดเป-น 0.8 % ของงวดงาน เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 
        จัดหาและส�งมอบเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ําพร�อมสารเคมี จํานวน1 ชุด และเครื่องมือ 
        ตรวจวัดความเป-นกรด-ด�างในน้ําพร�อมสารเคมี จํานวน 1 ชุด ให�แก�ผู�ผลิตน้ําประปาโดยผ�านคณะกรรมการ 
        ตรวจการจ�างตรวจสอบ  และให�ความเห็นชอบแล�วเสร็จ  เรียบร�อย  ถูกต�องครบถ�วนตามรายการ  
        รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 
        5.2.6 วสัดุจัดหา  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง  คิดเป-น 1.5 % ของงวดงานเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ  
        จัดหาและส�งมอบสารส�ม  จํานวน 1,000 กิโลกรัม และปูนขาว 200 กิโลกรัม ให�แก�ผู�ผลิตน้ําประปา 
        โดยผ�านคณะกรรมการตรวจการจ�างตรวจสอบ และให�ความเห็นชอบ แล�วเสร็จ เรียบร�อย ถูกต�อง 
        ครบถ�วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบ แบบแปลนทุกประการ 
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        5.2.7 ระบบไฟฟuาภายนอก  ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห�ง  คิดเป-น 0.9 % ของงวดงานเม่ือผู�รับจ�าง  
        ได�ทําการขยายเขต ติดต้ังหม�อแปลง ขออนุญาตและติดต้ังมิเตอร	ไฟฟuาแล�วเสร็จ เรียบร�อยถูกต�องครบถ�วน  
        ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห�ง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ เม่ือผู�รับจ�างได� 
        ทําการก�อสร�างงานแล�วเสร็จ เรียบร�อยตามรายละเอียดของงานงวดท่ี 5 ทุกประการ 

- ส�งมอบต�นฉบับพร�อมท้ังพิมพ	เขียวของ AS BUILT DRAWING จํานวน 5 ชุด (ถ�ามี) ให�แก�คณะกรรมการ 
        ตรวจการจ�าง ก�อนวันส�งมอบงานงวดสุดท�าย 15 วัน (กรณีแก�ไขแนวท�อจ�ายน้ําหรือระบบประปา) 

- ทําการทดสอบการสูบจ�ายน้ําของระบบประปาหมู�บ�านท้ังระบบ ก�อนส�งมอบงานจ�างต�อหน�าคณะกรรมการ 
        ตรวจการจ�าง จนเป-นท่ีพอใจแก�คณะกรรมการตรวจการจ�าง 
        ทําการก�อสร�างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการก�อสร�างแล�วเสร็จทุกประการ ให�แล�วเสร็จภายใน 210 วัน 
 เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานก�อสร�างท้ังหมดให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร�างให�สะอาด 
เรียบร�อย จนเป-นท่ีพอใจแก�คณะกรรมการตรวจการจ�าง 

9. อัตราค
าปรับ  
ค�าปรับตามสัญญาจ�างข�อ 17 ให�คิดในอัตรารอยละ  0.10  ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 

10. การรับประกันความชํารุดบกพร
อง  
ผู�ชนะการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส$ ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป*นหนังสือหรือทําสัญญา

จ�างตามแบบดังระในข�อ 1.5 แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไม
นอยกว
า.. 2.. ป�..-..เดือน นับถัดจากวันท่ีองค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก ได�รับมอบงานโดยผู�
รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน..15..วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุด
บกพร�อง  

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
      11.1  เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้  ได�มาจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส�งเสริม

การปกครองท�องถ่ิน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2560  เงินกู�จาก.......-........... เงินช�วยเหลือจาก.........-......... 
การจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเป6นหนังสือได  ต
อเม่ือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ
ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2560 มีผลบังคับใช  และกรมส
งเสริมการปกครองทองถ่ิน
แจงใบอนุมัติเงินประจํางวดแลวเท
านั้น  สําหรับกรณีท่ีไม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  องค9กรปกครองส
วน
ทองถ่ินสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได  

 ราคากลางของงาน  โครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน แบบผิวดินขนาดใหญ�    หมู�ท่ี 9     
บ�านท�าโก ตําบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา ในการประมูลจ�างโดยระบบอิเล็กทอนิกส$ครั้งนี้
เป*นเงินท้ังสิ้น  3,618,000.-บาท  (สามล�านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) 

11.2 เม่ือองค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใด ให�เป*น
ผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�างตามการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส$แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจ�างดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� 
และสามารถให�บริการรับขนได� ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง
เป*นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (1)  แจ�งการสั่งหรือนําส�งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ�าท�าภายใน 
7 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป*นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได�  

(2)  จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี 
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มิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้น ก�อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป*นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบตามกฎหมายว�า
ด�วยส�งเสริมการพาณิชย$นาวี         

11.3 ผู�ประสงค$จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ 
ต�อองค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรกแล�ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได� และเม่ือได�รับการ
คัดเลือกให�เป*นผู�มีสิทธิเสนอราคาแล�ว ต�องเข�าร�วมเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส$ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในข�อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก จะริบหลักประกันซองจานวนร�อย
ละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดเชยความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังอาจพิจารณา
ให�เป*นผู�ท้ิงงานได� หากมีพฤติกรรมเป*นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป*นธรรม  

11.4 ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  ได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทํา
สัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 7 องค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก จะ
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความ
เสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เป*นผู�ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ    

11.5 องค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  สงวนสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือ
ข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เป*นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

12. มาตรฐานฝ�มือช
าง  
เม่ือองค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก  ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เป*นผู�รับ

จ�าง และได�ตกลงจ�างก�อสร�างตามประกาศนี้แล�ว ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�าง
ดังกล�าว ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝHมือช�างจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมหรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  
ให�เข�ารับราชการได� ในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ  10  ของแต�ละสาขาช�างจานวนอย�างน�อย 1 คน ในแต�ละสาขา
ช�าง ดังต�อไปนี้                                                                

12.1 .........ช�างก�อสร�างหรือโยธา.............................  
12.2 .........................................................................  

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�าง ผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายและ

ระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร�งครัด  
 
 

องค$การบริหารส�วนตําบลปากแพรก 
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