
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

เรื่อง  ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 โครงการ 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
จํานวน  2  โครงการ  (โดยวิธีพิเศษ) 
 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรงถ้วยแชม
เปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว  ตําบลฉลอง  โดยเดินท่อจ่ายน้ํายาวประมาณ 3,000 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและปริมาณงานองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน 1 ป้าย     

ราคากลาง  1,333,000.- บาท  (-หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 
ระยะเวลาดําเนินการ  90  วัน 
จํานวน    3   งวด 
 

 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ 
หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง) ตําบลฉลอง  โดยเดินท่อจ่ายน้ํายาวประมาณ 10,785 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย   

ราคากลาง  2,949,000.- บาท (-สองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
ระยะเวลาดําเนินการ  200 วัน 
จํานวน   3   งวด 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซ่ึงมีผลงานประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
    โครงการท่ี 1    666,500.- บาท 
    โครงการท่ี 2  1,474,500.- บาท 
 โดยเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
 2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ณ วันประกาศเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้ 
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 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 

 กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี 27 มกราคม 2559  ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. 
โดยมาพร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และกําหนด
รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันและเวลาเดียวกัน  ผู้ท่ีไม่มาดูสถานท่ีและรับคําชี้แจงตามวันเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าได้รับทราบข้อปัญหารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด จะนํามา
เป็นข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้ 
 กําหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันท่ี 27 มกราคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง อําเภอสิ
ชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - โครงการท่ี 1  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
  - โครงการท่ี 2  เวลา 10.00 น. – 11.00 น.   
 

 ผู้สนใจสามารถเสนอราคาตามรายละเอียดข้างต้นได้ท่ี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดูรายละเอียดได้ท่ี www.chalong.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
075-354137  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี    26   เดือน    มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
 

 
 
 

    (ลงชื่อ) 
                     (นายสุนทร  ใจห้าว) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษ  เลขท่ี  1 / 2559 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จํานวน 2 โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง   
ลงวันท่ี  25  มกราคม  2559 

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

ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 โครงการ  ตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามราคากลางเป็นเงินท้ังสิ้น 4,282,000.- บาท (-สี่ล้านสองแสนแปดหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน-) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรงถ้วยแชม
เปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว  ตําบลฉลอง  โดยเดินท่อจ่ายน้ํายาวประมาณ 3,000 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและปริมาณงานองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน 1 ป้าย   

 ราคากลาง  1,333,000.- บาท (- หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 
 

 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ 
หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง) ตําบลฉลอง  โดยเดินท่อจ่ายน้ํายาวประมาณ 10,785 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
  ราคากลาง  2,949,000.- บาท  (- สองล้านเก้าแสนส่ีหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน -) 
 

 โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  1.1  แบบรูปและรายการละเอียด              
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน                 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

      1.5  บทนิยาม 
      (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
      (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
      (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

        

      ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้อาชีพรับจ้างดังกล่าว 
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       ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
       ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.5 
       ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
        ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
        1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร  รูปทรงถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว   
        จํานวนเงิน  666,500.- บาท  (-หกแสนหกหม่ืนหกพันห้าร้อยบาท
ถ้วน-) 
        2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง) 
        จํานวนเงิน  1,474,500.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน-) 
       และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองเชื่อถือ 
       2.6 นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

        2.7 นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
          2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

/(3) ในกรณี... 
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      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  และอยู่ในสถานะของการใช้งาน 
สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องสําหรับผู้ประกอบการค้าประเภทร้านค้าจะต้องมี
สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์  และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (๑) 
 

    ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
        (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
        (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.6 (๒)  
 

  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยไม่มีเง่ือนไขใด 
ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้าง 
      ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาดังนี้ 
      - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว  กําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า......30.......วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
      - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง)  กําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า......30.......วัน นับแต่วัน
เปิดซองใบเสนอราคา 
       โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จ  ดังนี้ 
      - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว   ให้แล้วเสร็จไม่เกิน.......90......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
 

/- โครงการ... 
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      - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง)   ให้แล้วเสร็จไม่เกิน......200......วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองให้เริ่มทํางาน 
    ๔.๕ ก่อนยื่นซองเสนอราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารจ้างท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคา 
    ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ 
      1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 11  บ้านเขากิว   
      2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ  หมู่ท่ี 9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง) 
    โปรดระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษเลขท่ี 1/2559” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันท่ี  27  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด    
    คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.5 (๑)  
ณ วันยื่นเสนอราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา 
 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา 
ว่ามีผู้เสนอราคา  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (๒) คณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ 
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
 

 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันยื่นเสนอราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ถือ
เป็นท่ีสุด 
 

 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันท่ี 27 
มกราคม 2559  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
  

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้
อุทธรณ์   

/และเห็นว่า... 
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และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

      5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.๑  ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา

รวม 
   5.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน  การเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง เท่านั้น 
   5.๓   องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีหรือหลักฐานการรับเอกสารเสนอ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
    (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษ ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
    (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรากํากับไว้ 
   5.๔  ในการตัดสินการยื่นเสนอราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   5.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลฉอง ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการยื่นเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลองเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาหรือผู้
มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะพิจารณายกเลิกการ
ยื่นเสนอราคา  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนาราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจง
ไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   5.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองเสนอราคา ว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันยื่นซองเสนอราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.5  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5  และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
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   ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
อํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

  6. การทําสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการยื่นเสนอราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลฉลองภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างท่ียื่นเสนอราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

6.๑ เงินสด 
   6.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   6.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   6.๔   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   6.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  สัญญาเป็นราคาเหมารวม 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  จะจ่ายเงินค่าจ้าง  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม

เปญ หมู่ท่ี 11 บ้านเขากิว  จะจ่ายเงินค่าจ้าง  จํานวน  3  งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1  เป็นเงินร้อยละ  51.39 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง ซ่ึงจะจ่ายให้เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  ทําการก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก 
       -  ทําการก่อสร้างฐานรากถังกรอก 
       -  ทําการวางระบบท่อจ่ายน้ําท้ังหมด 
    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  จํานวน  30  วัน 
  งวดท่ี 2  เป็นเงินร้อยละ 42.25  ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  ทําการติดตั้งหอถังสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
       -  ทําการติดตั้งถึงกรองพร้อมวัสดุภายใน 
    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30  วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นเงินร้อยละ 6.36  ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  เชื่อมระบบท่อภายในของระบบประปา 
       -  ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
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       -  ประสานระบบไฟฟ้าท้ังหมด 
       -  งานอ่ืน ๆ ท่ีเหลือให้ครบถ้วนตามสัญญา 
    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วนั 
 

 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรง
ถ้วยแชมเปญ หมู่ท่ี 9 บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง)   จะจ่ายเงินค่าจ้าง  จํานวน  3  งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1  เป็นเงินร้อยละ  9.59 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง ซ่ึงจะจ่ายให้เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  ทําการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ 
       -  ทําการก่อสร้างฐานรากหอถังแล้วเสร็จ 
       -  ทําการก่อสร้างฐานรากถังกรองแล้วเสร็จ 
       -  ทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วเสร็จ 
    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  จํานวน  40  วัน 
  งวดท่ี 2  เป็นเงินร้อยละ 63.11  ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง ซ่ึงจะจ่ายให้เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  ทําการติดตั้งหอถังแล้วเสร็จ 
       -  ทําการติดตั้งถังกรองพร้อมวัสดุกรองแล้วเสร็จ 
       -  ทําการวางระบบท่อจ่ายน้ําขนาด Ø 4” ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  120  วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นเงินร้อยละ 27.30  ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้
เม่ือผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง ดังนี้ 
       -  ทําการเชื่อมระบบท่อภายในของระบบประปาแล้วเสร็จ 
       -  ทําการวางระบบท่อจ่ายน้ําท่ีเหลือท้ังหมดแล้วเสร็จ 
       -  ทําการประสานระบบไฟฟ้าท้ังหมดแล้วเสร็จ 
       -  งานอ่ืน ๆ ท่ีเหลือให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง 
    กําหนดแล้วเสร็จ  จํานวน  40  วัน 
 

      8. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

        9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับถัดจากวันท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
15  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

          10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑1.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี 2559 “การ
จัดซ้ือหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งใบ
อนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อปท. สามารถยกเลิกการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้” 
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  ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างระบบประปา จํานวน  2  โครงการ  ในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ครั้งนี้ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ท่ี 
11  บ้านเขากิว   จํานวนเงิน  1,333,000.- บาท  (- หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน -) 
  2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ท่ี 
9  บ้านพังกํา (บ้านนายอํานวย  ควรเรือง)  จํานวนเงิน 2,949,000.- บาท  (-สองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนเก้าพัน
บาทถ้วน-)    
  ๑0.๒ เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามเอกสารจ้างโดยวิธีพิเศษนี้แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ี
ผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑0.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑0.4 องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
    

    11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ํากว่าร้อยละ10 ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑2.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
 
 
 

/13. การปฏิบัติตาม... 
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12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

อิษยา  บุญเหลือ 

                                                              วันท่ี  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2559 


