
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เร่ือง   ประมูลจางโครงการจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) 

  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
-------------------------------------- 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความประสงค           
จะประมูลจาง โครงการจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) องคการบริหารสวนตําบล
แหลมบัว บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว หมูที่ 2 ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยใชแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑–๑๐๐ คน แบบที่         
ศพด.๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน  ๑  ปาย 
(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด) ราคากลาง  2,274,000.- บาท (-สองลานสอง
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน-) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ         

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของ     ทางราชการ  

๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน          
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ           
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง      
เปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  1,000,000  บาท (-หนึ่งลานบาทถวน-) และเปนผลงาน
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว เชื่อถือ 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ
วาเปนคูสัญญาที่ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

/8.คูสัญญา... 
 
๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี

มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเงินเปนเงินสดได 
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กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่   22  พฤษภาคม 2558   ระหวางเวลา  10.00 - 11.00  น.            
โดยพรอมกัน  ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  
 กําหนดย่ืนเอกสารประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  2  มิถุนายน  2558                     
ระหวางเวลา  10.00-11.00 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหาร-          
สวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  2,500 บาท ไดที่ที่ทําการองคการบริหาร-
สวนตําบลแหลมบัว ระหวางวันที่  14-22 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข  034-987089 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ   ณ   วันที่    14   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 
 

(นายสงคราม  หวยกรดวัฒนา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   - องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจาก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น 



เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี   1 /2558 
โครงการจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันท่ี  14 พฤษภาคม 2558 

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

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคจะประมูลจางโครงการจางเหมากอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓) องคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว หมูที่ 2 ตําบลแหลมบัว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใชแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑–๑๐๐ คน 
แบบที่  ศพด.๓ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน  ๑  
ปาย (ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง 
2,274,000 บาท            (-สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน-)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
 ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๕ แบบสัญญาจาง 
 ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
  (๑)  หลักประกันซอง      
  (๒)  หลักประกันสัญญา 
  (๓)  หลกัประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
  (๔)  หลักประกันผลงาน 
  ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๘ บทนิยาม 
  (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒.   คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  

/2.3 ผูประสงค... 
 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน            
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ           
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง          
เปนธรรมตามขอ ๑.๘ 
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 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแหลมบัว 
 ๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  1,000,000  บาท (-หนึ่งลานบาทถวน-) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวเชื่อถือ  

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.1 สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี ้
 (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน           
ผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด 
เปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
 ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถามี) 

/(2) หนังสือ... 
 (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
 (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
 ๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง           
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส น้ี  
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โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค 
จะเสนอราคาใหชัดเจน 
 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกํ าหนดยืนราคาไมนอยกว า  45  วัน นับแตวันยืนยัน 
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ 
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจาง            
ใหแลวเสร็จไมเกิน    120    วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก  
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวใหเริ่มทํางาน 
 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา ควรตรวจดู         
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง 
ย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจาง          
ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  1/2558” ย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการ     
ประมูลตามโครงการ  ในวันที่  2 มิถุนายน 2558   ต้ังแตเวลา  10.00-11.00  น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม          เมื่อ
พนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือ            
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 
๑.๘(๑)  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียน         
ตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

/หากปรากฏ... 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา 
หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว*
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา      
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค  
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือ          
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล         
การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพ่ือ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
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 คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว              
(User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิค
แลว 
  (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
  (3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 2,274,000   
บาท 
  (4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 
  (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่  LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอ
ลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ     4,000    บาท (-สี่พันบาทถวน-) จากราคาเริ่มตน         
ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา    4,000   บาท        
(-สี่พันบาทถวน-) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
  (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

/(8) ผูมีสิทธิ... 
  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย 
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
 ๕.   หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน   113,700  บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว โดยเปนเช็คลงวันที ่         
ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๑) 
 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา 
หรือผูคํ้าประกันภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา
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รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคา              
ไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว              

จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน 

การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว เทานั้น 

 ๖.๓ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา 
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลจาง              
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ-
บริหารสวนตําบลแหลมบัว 

/(2) เสนอรายละเอียด... 
  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว
มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.๕ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง            
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวน
ตําบลแหลมบัวเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะให              
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวน-
ตําบลแหลมบัว  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส                        
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลาง
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อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  
ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ            
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 ๗.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา  
ดังระบุในขอ ๑.๕ กับองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ภายใน    7   วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ    5    ของราคาคาจางที่ประมูลจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน          
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด 

/7.2 เช็คที่ธนาคาร... 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว โดยเปนเช็คลงวันที่               
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖
(๒) 
 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖
(๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ คูสัญญาพนจาก 
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 ๘.  คาจางและการจายเงนิ 
 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน    1 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ                -         ของคาจาง เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงาน 
  ใหแลวเสร็จภายใน - วัน 
 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100  ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 ๙.  อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง  
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา   2   ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ไดรับมอบงาน โดยผูรับ
จางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง 
 ๑๑. การจายเงนิลวงหนา 
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 ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ  -   ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลม 
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกอนการ       
รับชําระเงินลวงหนานั้น 

๑๒.  การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจายเงินแตละงวด องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐   
ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมตํ่า
กวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมา
รวม) 

/ผูรับจาง... 
 ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือ 
คํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียน 
ใหหนวยงานตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๔) มาวางไว 
ตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
 หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกัน                
ของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 
 ๑๓.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
 ๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวไดรับอนุมัติเงิน     
คากอสราง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น          
แลวเทานั้น 
 ราคากลางของงาน กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) องคการบริหารสวนตําบล
แหลมบัว บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว หมูที่ 2 ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี    
จังหวัดนครปฐม  โดยใชแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑–๑๐๐ คน แบบที่  ศพด.๓ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน  ๑  ปาย           
(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด) ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้            
เปนเงินทั้งสิ้น  2,274,000.-  บาท (-สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน-) 
 ๑๓.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปน         
ผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเจาทาภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
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  (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทา         
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน            
หรือเปนของ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

/13.3 ผูประสงค... 
 ๑๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่
กํ า ห น ด 
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะริบหลักประกันซองจํานวน 
รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑๓.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะ
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช  
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๓.๕ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว สงวนสิทธิ์ที ่จะแกไขเพิ่มเติมเงื ่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๔.  การปรับราคาคางานกอสราง 
   การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณ ี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้     -     
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว*ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได
ระบุในขอ ๑.๗ 

15.  มาตรฐานฝมอืชาง 
 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง         
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชาง ดังตอไปนี้ 

๑๕.๑         สาขาชางกอสราง      
 ๑๕.๒     และอ่ืนๆ  ที่จําเปนสําหรับทีใ่ชในงานนี้      

16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ 
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
          องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
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       วันที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 


