
 

 
 

   
 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ต าบลนาแขม          

อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีน ด้วยงวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
************************************************************** 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม มคีวามประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 1 โครงการ ดงันี้  

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ ่หมู่ที ่9 ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 2,771,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นหนึง่พันบาทถ้วน)         

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง 

ประเภทเดียวกัน ( ในสัญญาเดียวกัน ) ในวงเงินไม้น้อยกว่า 1,385,500 บาท ( หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาท )  
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังนี้ 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7. บุคคหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : eGP) ต้องลงทะบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบัญชธีนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตล่ะคร้ังซึง่มีมลูค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   ในวันที่  20 เดือน  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.30.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี (ส่วนโยธา) ผู้ซื้อแบบและรายการที่มิได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและ
มิได้รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิในวันที่ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและ
ปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนา
แขมไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ก าหนดยื่นซองรประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่วันที่ 4 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ  

ที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี  (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี และก าหนดเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่งานพัสดุ         
ส่วนการคลัง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ในระหว่างวันท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557       
ถึงวันท่ี 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-8813 - 4 ในวันและ      
เวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.t-nakham.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

                                  

 

 

 

                                                     ( นายศิวพจน์   คูวิจิตรสุวรรณ )  
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอเิล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2558 

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ต าบลนาแขม  
     อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีน  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ลงวันท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
................................................................... 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนต าบล"  มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ ่หมู่ที ่9 ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 2,771,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นหนึง่พันบาทถ้วน) โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
 1.1 แบบรูปแบบรายละเอยีด        

  1.2 แบบใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  1.3 บัญชแีสดงปริมาณค่าวัสดแุละก่อสร้าง 
  1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
  1.5 แบบสัญญาจ้าง        
  1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา)  
   (1) หลกัประกันซอง 
   (2) หลกัประกันสัญญา 
   (3) หลกัประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
   (4) หลกัประกันผลงาน 
  1.7 สตูรการปรับราคาค่า K 
  1.8 บทนิยาม 
   (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโบชน์ร่วมกัน 
   (2) การขดัขวางราราอย่างเป็นธรรม 
  1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที ่1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที ่2  
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา        

2.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง 
ประเภทเดียวกัน ( ในสัญญาเดียวกัน ) ในวงเงินไม้น้อยกว่า 1,385,500 บาท ( หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาท )  

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.4 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังนี้ 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  2.7 บุคคหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : eGP) ต้องลงทะบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา        
  ผู้เสนอราคาจะต้องแยกเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
    3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังติอไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ ยื่นหนังสือส าเนารับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พรัอมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นหนังสือส าเนารับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พรัอมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงก ารเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พรัอมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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   (3) ในกรณีผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัติประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดนิทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ในข้อ 1 
   (4) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับผู้ประกอบการ
ประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม 
พร้อมประทับตราถ้ามี 
   (2) หนังสือมอดบอ านาจปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นกระท าแทน 
   (3) หลักประกันตามข้อ 5 
   (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน  
   (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (7) หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา เป็นผู้ควบคุมงานโครงการ พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 และหนังสือรับรองของช่างประจ า โครงการ พร้อม
ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
   (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 

4.  การเสนอราคา        
  4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 

โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน  
  4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี                
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ปิดผนึกซอง

เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า          
" เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  1/2558 "  โดยยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการในวันท่ี 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการ
อ าเภอกบินทร์บุรี  (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาคจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด                      

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง     
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผล
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธี       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ          
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯจัดตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาร    
รายนั้นออกจาการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจาณณาลงโทษผู้เสนอราคาหรือ         
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป้นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วบงิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกกระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภานใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแข้งจากคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธี     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินต่อไปให้แล้วเสน็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดต่อสื่อสาร            
กับบุคคลอืน่ และเมื่อแก้ไขข้อขัดขอ้งแล้ว จะให้ด าเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคา ที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน 
เวลา เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นรับทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา 
เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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  4.7ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องปฏบิตัิ ดงันี้ 
   (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว            
(User  Id) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว 
   (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองเสนอทางเทคนิคแล้ว 
   (3) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเร่ิมต้นที่ 
2,771,000 บาท 
   (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต ากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอราคา   
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 5,000 บาทจากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯและการเสนอลดราคา     
คร้ังถัดๆไป ต้องเสนอราคาลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 5. หลักประกันซอง 
  ผู้ เ สนอราคาต้ อ งวางหลั กประกั นซองพ ร้อมกับการยื่ นซอง เสนอราคาด้ าน เทคนิค                
จ านวน 138,550 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
ค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันจะใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา หรือก่อน
หน้าไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ      
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.6 (1) 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(5) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร        
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ได้พิจารณาเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา       

  6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม     
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม   
  6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา        
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4       
แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้       

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐาน การรับเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น      

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ            
ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

 6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  
และแสดงหลกัฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างใช้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ว่าผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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7.  การท าสัญญาจ้าง        

  องค์การบริหารส่วนต าบลจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุใน ข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)   เงินสด 
  (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา หรือก่อน
หน้าไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ      
  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(5)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร         
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน 10  ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด  ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รบัจ้างไดป้ฏิบัติงาน 

- ปักผังก าหนดขอบเขต ต าแหน่ง ระยะ ถ่ายระดบั ถมดิน (แน่น) พร้อมผลทดสอบความแน่นของ
ดินแล้วเสร็จ 

- ทดสอบการรบัน้ าหนักบรรทุกของดิน บรเิวณก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาหมูบ่้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ส านักบริหารจดัการน้ า กรมทรัพยากรน้ าจ านวน 1 จุด และรายงาน
ผลทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพจิารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสรจ็ 

- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ าหนักได้ของดิน รบัน้ าหนักบรรทุกประลัยได้น้อยกว่าที่
ระบุไว้ในแบบแปลน ผูร้ับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ (ถังกรองบาดาล), 
2111100 (ถังน้ าใส), 3111030 (หอถังสงู) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม และยงัคงต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็ม
ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา 

- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ าหนักได้ของดิน รบัน้ าหนักบรรทุกประลัยได้มากกว่าทีร่ะบุไว้ใน
แบบแปลนหรือเท่ากบัที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผูร้ับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ 
๑๒๑๑๐๑๐ (ถังกรองบาดาล), 2111100 (ถังน้ าใส), 3111030 (หอถังสงู) ตามแบบชนิดไม่ตอกเสาเข็มและผูร้ับจ้าง
จะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบ
ประปา 
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- โรงสูบน้ า ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ปักผงั ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐาน

ราก,   คานคอดิน, เสารับโครงหลงัคา, มุงหลงัคา แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าบาดาล ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ปักผงั ขุดดิน เทคอนกรีต

พื้นก้นถัง,เสริมเหลก็ผนงัถังแล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ปักผงั ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นก้นถัง, 

เสริมเหล็กผนงัถังแล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ปักผงั ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตคาน

คอดิน, และตั้งแบบด้านในของเสาหอถังสงู ทั้ง 4 ด้าน จนถึงระดบัคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถังและ
ระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคานแล้วเสร็จ 

- จัดสง่ตัวอย่างกรวดกรองน้ าและทรายกรองน้ าตัวอย่างละ 1 กิโลกรมั พร้อมทั้งแคตตาลอ็ค
รายละเอียดของเครื่องสบูน้ าด,ีเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง,และเครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีนให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนน ามาใช้งาน 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง) 
งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รบัจ้างไดป้ฏิบัติงาน 
- โรงสูบน้ า ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ก่อสร้างแล้วเสรจ็โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาส ี
- ระบบกรองน้ าบาดาล ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ ก่อสรา้งแล้วเสรจ็โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาส ี
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที ่2111100 เทคอนกรีตแล้วเสรจ็ โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาส ี
- หอถังสูง ตามแบบเลขที ่3111030 ตั้งแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาและคานช้ันที่ 2,3,4 คานก้น

ถังหอถัง แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน-ทาสี และประสานระบบท่อต่างๆ 
- ระบบท่อส่งน้ าดิบ ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแขม วางท่อพร้อมอุปกรณ์

ระยะทางไม่น้อยกว่า 1๕0 เมตร 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง) 
งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมือ่ผูร้ับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 
- โรงสูบน้ า ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ แล้วเสรจ็ทุกประการ 
- ระบบกรองน้ าบาดาล ตามแบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ แล้วเสร็จทกุประการ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที ่2111100 แล้วเสรจ็ทุกประการ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที ่3111030 แล้วเสร็จทกุประการ 
- ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ แล้วเสร็จทุกประการ 
- รั้ว-ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที ่920001 แล้วเสรจ็ทุกประการ 
- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕ แลว้เสรจ็ทุกประการ 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดี ตามแบบเลขที ่911006,รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นชอบ พรอ้มติดตั้งแล้วเสรจ็ 
- ประสานระบบไฟฟ้า ตามรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเดินสายไฟฟ้า     

จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ า แล้วเสร็จทุกประการ 
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- ประสานท่อภายในโรงสูบ(น้ าด)ี ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสรจ็ทกุประการ 
- ประสานท่อท่ีปากบ่อน้ าบาดาล ตามแบบเลขที่ 91100๗ แล้วเสร็จทุกประการ 
- เครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีน ตามแบบเลขที ่911006 รายการเฉพาะแห่งติดตัง้เครื่องจ่ายสารละลาย

คลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น 60% ตามรายการเฉพาะแหง่ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- รางระบายน้ า ตามแบบเลขที ่911002 และ 911001 แล้วเสรจ็ทุกประการ 
- ท่อจ่ายน้ าประปา วางท่อพร้อมอปุกรณ์ ระยะทางไม่นอ้ยกว่า ๒,๒๘๐ เมตร ตามแบบแปลน

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาแขม แล้วเสร็จทุกประการ 
- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง, เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า       

และเครื่องมือประจ าการตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ        
แล้วเสร็จ 

- ท าการทดสอบการสบูจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านกอ่นส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

- ท าการกอ่สร้างตามรูปแบบ รายการและสญัญาแล้วเสร็จทกุประการ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันท าสัญญาจา้ง) 
9.  อัตราค่าปรับ        

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง       

  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสอื  หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดงัระบุใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า…..-…. เดือน…2…ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ       
   11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพากิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ า (ก่อสร้างระบบประปา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน   
เฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ า (ก่อสร้างระบบประปา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

  (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 



-10- 
   (2)  จัดการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดยีวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งขอนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้เสนอราคาได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขมแล้วจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลีกประกันซอง จ านวน ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจาณณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบุไว้ใน ข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพืม่ โดยวิธีการต่อไปนี ้
  ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญยาปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 020/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
  สตูรการปปรับราคา ( สตูรค่า K ) จะต้องคงทีท่ี่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ 1.7 

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.    
ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
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  11.1  ...............สาขาวิศวกรรมโยธา................... 
  11.2  ................ช่างก่อสร้าง..................................... 

14.  ในระหว่างในระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 

 
 
                                           วันท่ี  14 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


