
z 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

เรื่อง  ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่ 
13 

ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

.................................................. 
 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของส านักบริหาร
จัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ราคากลางของการจัดจ้างงานในครั งนี   เป็นจ านวนเงิน  2,800,๐๐๐.-บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)    

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  
    ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั น 
         ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ   
                  ๖.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ 
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,400,0๐๐ บาท   
(-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเชื่อถือ 

  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
    ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
    ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 
 



 
 

-๒- 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  18  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ถึง  ๑๑.๐๐ น.    ณ.   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  และก าหนดรับฟังค าชี แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)   ในวันที่  18  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  

ก าหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๙.0๐ น.  ถึง          
๑2.00 น.  ณ  ห้องข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั น ๑  ที่ว่าการอ าเภอพาน  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื อเอกสารประมูล  ราคาชุดละ  2,๐๐๐.- บาท  ได้ทีง่านพัสดุ  กอง 
คลัง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน    
๒๕๕๗  ถึงวันที่   17 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์     
www.mae-o.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  ๐-๕๓๖๗-๑๕๘๘  ต่อ  ๑๔   ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 
 
 

  (นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  4/๒๕๕8 
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่ 13   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ลงวันที่   7   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า   

“ องค์การบริหารส่วนต าบล ”  มีความประสงค์จะด าเนินการประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตาม
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย  ราคากลางของการจัดจ้าง
งานในครั งนี   เป็นจ านวนเงิน  2,800,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  โดยมีข้อแนะน าและก าหนดดังต่อไปนี  

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รูปแบบรายการละเอียด   
๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๖  แบบหนังสือค  าประกัน   

   (๑)   หลักประกันซอง  
(๒)   หลักประกัน 

 (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 (๔)   หลักประกันผลงาน 

        ๑.๗  สูตรการปรับราคา 
๑.๘  บทนิยาม   

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   

        ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลราคาจ้างด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 

 



-๒- 
๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั น 
           ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ    
 ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานเสนอก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,400,0๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ เชื่อถือได้ 
 ๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง 
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

         ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  ๒  ส่วน คือ 
          ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  

     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล      
               (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
               (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

               (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)  

     (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

     (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
 

               ๓.๒   ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร   ดังต่อไปนี  
               (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม 

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
/(๒) หนังสือมอบอ านาจ... 

 



-๓- 
 

                           (๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
        (๓)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕ 
                           (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีท่ี
มีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั น)   

                 (๕)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน **) 
                 (๖)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

      (๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดท่ียื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี   โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...๖๐...วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน...๑๕๐...วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
ให้เริ่มท างาน  

 ๔.๕  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
แบบรูปและรายละเอียด ฯ ลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลจ้างทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลการจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 4/2558”  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล
ตามโครงการ ในวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา  ๐๙.0๐ น. – ๑2.00 น. ณ ห้อง
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั้น ๑ ที่ว่าการอ าเภอพาน  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตาม  ข้อ ๑.๘ (๑)  ณ  วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งรายชื่อ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน 



-๔- 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว  ต่อผู้ว่าราชการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลด้วย  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
             หากปรากฏต ่อคณะกรรมการด าเน ินการประม ูลว ่า กระบวนการประม ูลจ ้างด ้วยระบบ
อิเล ็กทรอน ิกส ์ประสบข้อข ัดข ้องจนไม ่อาจด าเน ินการต ่อไปให ้แล ้ว เสร็จภายในเวลาที ่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา 
เพื่อเริ ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู ้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่าง การประกวดราคาฯ เพื่อให้การ
ประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
          ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี  

 (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน  เวลา  
สถานที่    ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

 (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
             (๓)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 2,800,๐๐๐. - บาท  
( -สองล้านแปดแสนบาทถ้วน- ) 
             (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
             (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
             (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั นต่ า (Minimum Bid) ไม่
น้อยกว่าครั งละ 5,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั งถัดๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาครั งละไม่น้อยกว่า  5,๐๐๐.- บาท จากราคาครั งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว 
 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
  ๕. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  จ านวน  
๑40,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค  าประกันตั งแต่วัน
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี   
  ๕.๑   เงินสด 
 ๕.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 



-๕- 
 ๕.๓ หนังสือค  าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค  าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๑)  
 ๕.๔   หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖  
(๑) 
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี  องค์การบริหารส่วนต าบล จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค  า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 

 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา

ตัดสินด้วยราคารวม  
 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั น 

   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  

    (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

   (๒ )  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน 
      ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
         ๖.๕  “องค์การบริหารส่วนต าบล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้   สุดแต่จะพิจารณา 
ทั งนี   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เด็ดขาด  
 

/-๘-ผู้ประสงค์...... 
 



 
-๖- 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคานั น  ชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั น 
     ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 

๗. การท าสัญญาจ้าง  
     ผูช้นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาตาม 

แบบสัญญาจ้าง ดังระบุในข้อ ๑.๕  กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี  
       ๗.๑  เงินสด 
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค  าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖  (๒) 
   ๗.๔  หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จการเงินทุ นเพ่ื อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค  าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกัน ดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด   ดังนี  

           งวดแรก  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามรูปแบบแปลนและรายการในสัญญาจ้างดังนี  

-  ท าการเจาะบ่อบาดาล ข้อก าหนดคุณลักษณะการเจาะบ่อบาดาลตามรายการ 
รายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนก่อสร้างระบบประปา  

- ทดสอบดินบริเวณก่อสร้างใต้ฐานหอถังสูง  1  จุด 
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- หากผลการทดสอบความสามารถรับน  าหนักได้ของดิน  รับน  าหนักบรรทุกประลัยได้

น้อยกว่า  ที่ระบุไว้ในแบบแปลน  ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างระบบประปา  ตามแบบเลขที่  1211010     
( ถังกรองบาดาล ) , 2111100  ( ถังน  าใส ) , 3111030  ( หอถังสูง )  ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม 

- หากผลการทดสอบความสามารถรับน  าหนักได้ของดิน  รับน  าหนักบรรทุกประลัยได้
มากกว่าหรือเท่ากับที่ระบุไว้ ในแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องท าการก่อสร้างระบบประปา  ตามแบบเลขที่  
1211010  ( ถังกรองบาดาล ) , 2111100  ( ถังน  าใส ) , 3111030  ( หอถังสูง )  ตามแบบชนิดไม่ตอก
เสาเข็มและผู้รับจ้างจะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม / ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียด เฉพาะแห่ง ประกอบ
แบบ  แปลนการก่อสร้างระบบประปา 

- ตามแบบเลขที่  412003 ก่อสร้างโรงสูบ ปักผัง , ขุดหลุม, เทฐานราก, เทคานคอ
ดิน , ติดตั งเสาโครงหลังคา , มุงหลังคา  

-  ตามแบบเลขที่  1211010  ก่อสร้างระบบกรองน  าบาดาล, ปักผัง,ขุดหลุม, เท
ฐานราก, เทคอนกรีตพื นก้นถัง 

       -     ตามแบบเลขที่ 2111100  ก่อสร้างถังน  าใส ปักผัง, ขุดหลุม, เทฐานราก , เท
คอนกรีตพื นถัง ,ผูกเหล็กเสริมผนังถัง 

- ตามแบบเลขที่  3111030  ก่อสร้างหอถังสูง  ปักผัง , ขุดหลุม , เทฐานราก , เท
คานคอดิน , ตั งแบบด้านในเสา  ของหอถังสูงทั ง  4  ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถัง  พร้อมตรวจสอบ
ศูนย์กลางถัง  และระยะห่างระหว่างเสา  ,เทเสาจนถึงคานที่ระดับ 7.50 เมตร ของหอถังสูง 

- น ารายละเอียด  CATAlOG วัสดุอุปกรณ์ตามรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบ
แปลนการก่อสร้างระบบประปาข้อที่ 24 ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
และได้รับความเห็นชอบทุกรายการ   

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตามรายละเอียดรายการที่ระบุในรายการรายละเอียด
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา ส่งมอบให้คณะท างานตรวจแนะน าการก่อสร้างบ ารุงรักษาและ
เดินระบบประปาหมู่บ้าน  ตรวจสอบให้ความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบครบทุกรายการ 

(ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน) 

งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรูปแบบ
แปลนและรายการในสัญญาจ้างดังนี  

- ตามแบบเลขที่ 412003 ท าการก่อสร้างโรงสูบน  า จนแล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปูน 
ทาสี 

- ตามแบบเลขที่ 1211010 ท าการก่อสร้างกรองบาดาล จนแล้วเสร็จ ยกเว้นงาน
ฉาบปูนทาสี 

- ตามแบบเลขท่ี 2111100 ท าการก่อสร้างถังน  าใส จนแล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน
ทาสี 

- ตามแบบเลขที่ 3111030 ท าการก่อสร้างหอถังสูง จนแล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบ
ปูนทาสี 

(ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน) 

 



-8- 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงานตามรูปแบบแปลนและรายการในสัญญาจ้างดังนี  

- ตามแบบเลขที ่412003 ท าการก่อสร้างโรงสูบน  า จนแล้วเสร็จตามแบบทุก 
ประการ 

- ตามแบบเลขที ่1211010 ท าการก่อสร้างกรองบาดาล จนแล้วเสร็จตามแบบทุก 
ประการ 

- ตามแบบเลขที่ 2111100  ท าการก่อสร้างถังน  าใส จนแล้วเสร็จตามแบบทุก 
ประการ 

- ตามแบบเลขที่ 3111030  ท าการก่อสร้างหอถังสูง จนแล้วเสร็จตามแบบทุก 
ประการ 

- ตามแบบเลขที่ 991002 ท าการติดตั งป้ายบอกระดับน  าถังน  าใส จนแล้วเสร็จตาม
แบบทุกประการ 

- ตามแบบเลขที่ บน. ชม.00, 911001 และรายการเฉพาะแห่ง ท าการขุด-กลบ 
ประสานท่อส่งน  าดิบ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ 

- ตามแบบเลขที่ 911001 , 911005 ท าการประสานท่อระหว่างระบบ, ราง
ระบายน  าและถมดินปรับพื นที่ จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ 

- ตามแบบเลขที่ 911006  ท าการประสานท่อภายในโรงสูบ , ติดตั งเครื่องสูบน  า
ดิบ/ น  าดีพร้อมตู้ควบคุมและเครื่องจ่ายน  ายาคลอรีน  จนแล้วเสร็จตามแบบทุกประการ 

- ตามแบบเลขที่ 911007  ท าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล  จนแล้วเสร็จตาม
แบบทุกประการ 

- ตามแบบเลขที่ 921001ท าการก่อสร้างประตูรั ว, รั ว,และป้ายการประปา  จนแล้ว
เสร็จตามแบบทกุประการ 

- ท าการก่อสร้างระบบประปา จนแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลน รายการบันทึกชี 
สถานที่ , รายการเฉพาะแห่ง,  รายการประกอบแบบแปลนการก่อสร้างทั่วไป ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ 

- ท าการทดสอบระบบสูบน  า ,จ่ายน  า,กรองน  า, ระบบไฟฟ้า และอ่ืน ๆ จนใช้การได้ดี 
มีประสิทธิภาพ ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนเป็นที่พอใจ   

(ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน) 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานครั้งละ 1 งวดงาน ตามล าดับเท่านั้น จะส่งมอบงานครั้งละ 
มากกว่า 1 งวดงานไม่ได้ 

 
๙. อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ……๐.๑๐…… ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน 
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๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  

                         ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน 
จ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    ๒    ปี     -     เดือน  นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วน
ต าบล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ   
 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจาก  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕8  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลฯได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจแล้วเท่านั้น  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากไม่ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างท าตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี  
 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (๒)  จัดการให้สิ่งของที่จ้างดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน   

  (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 

  ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั น องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานได้ 
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค  าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) 
รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

    ๑๑.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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๑๒. การปรับราคางานก่อสร้างค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน 

ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ น โดยวิธีใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (รายละเอียดตามภาคผนวก)   
สูตรปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลได้ขยายออกไป โดยสูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๗ 

 
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช .  ปวส.  และ
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ......-.......
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี   
              ๑๔.๑  ช่างก่อสร้าง          
              ๑๔.๒  ช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา  
 

๑๕.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
             ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

(นางชญาดา  แก้วเขื่อน) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
วันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 


