
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
เรื่อง  การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบผิวดินขนาดกลาง หมูท่ี  3  บานรางจิก 
ตําบลไรใหมพัฒนา   อําชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี  

----------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันามีความประสงคประมูลจางดวยระบบ 

อิเลก็ทรอนิกสโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบผิวดินขนาดกลาง   หมูที่  3   บานรางจิก  ตําบลไร
ใหมพัฒนา   อําเภอชะอํา   จังหวัดเพชรบรุี    โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบผิวดินขนาดใหญ  หมูที่  3หมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง  
หมูที่  3  บานรางจกิตําบลไรใหมพัฒนา    อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรีโดยทําการกอสรางโรงสูบนํ้าระบบ
กรองนํ้าผิวดินขนาด 5 ลูกบาศกเมตร ถังนํ้าใส ขนาด 25 ลูกบาศกเมตร หอถังสงูขนาด 15 ลูกบาศกเมตร  
(ตามแบบและรายละเอียดสํานักบริหารจัดการนํ้า  กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด)  งบประมาณ2,394,000.-บาท
ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   เปนเงิน  2,417,000  บาท 
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรบัจางทํางานทีป่ระมลูจางกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ดังกลาว 
  2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    หรือของหนวยการ
บรหิารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว  
  3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น  ที่เขาเสนอราคาใหแก  องคการ
บรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา   และไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา        กับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 
  5.   ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน      กับงานที่ประกาศจางกอสราง  ในวงเงินไม
นอยกวา1,197,000.-บาท  ทั้งน้ี   ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานสญัญาฉบบัเดียว  และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกบัสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอื่นที่กฎหมายบญัญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ  หรือ   หนวยงาน
เอกชนที่องคการบรหิารสวนตําบลเช่ือถือ 
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       กําหนดดูสถานที่กอสราง  ในวันที่  26เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 เวลา   09.00  น.  ณ  
สถานที่ดําเนินการ    หมูที่   3   บานรางจิก  ตําบลไรใหมพัฒนา   อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบรุกีําหนดย่ืน
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  4เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2558ระหวางเวลา   09.00  
น.  ถึง   10.00  น.ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรอืการจางขององคการบรหิารสวนตําบล   ที่วาการ
อําเภอชะอําและประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันท่ี   8เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 
2558เวลา   09.00   น. 
 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ  2,200.-บาทไดที่
สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา (กองคลงังานพัสดุ)   ระหวางวันท่ี    18เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.  2558ถึงวันท่ี26เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.raimaipatttana.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0–3270–6020ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ    ณ    วันที่   18เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 

 
 
 
         (ลงช่ือ) ……………….………………… 

( นางเครือมาศ    หมอนทอง)  
นายกองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี    1 / 2559 
การจางกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบผิวดินขนาดกลาง  หมูท่ี  3  บานรางจิก 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
ลงวันท่ี    18เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

……………………………… 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา     อําเภอชะอํา    จังหวัดเพชรบุรี    ซึ่งตอไปน้ี
เรียกวา “องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา ”  มีความประสงคที่จะประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  แบบผิวดินขนาดกลาง  หมูที่  3   บานรางจิก   โดยทําการกอสรางโรง
สูบนํ้าระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 5 ลูกบาศกเมตร ถังนํ้าใส ขนาด 25 ลูกบาศกเมตร หอถังสงูขนาด 15 
ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบและรายละเอียดสํานักบริหารจดัการนํ้า  กรมทรัพยากรนํ้ากําหนด)   โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     

1.2  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบสัญญาจาง                                               
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน   
      (1) หลักประกันซอง 
      (2) หลักประกันสญัญา 
1.5 บทนิยาม   
     (1)ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน   
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม       
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
     (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
1.7 กฎเกณฑในการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลาง         
อิเลก็ทรอนิกส   

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรบัจางทํางานทีป่ระมลูจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือ    ไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 

หรือของหนวยงานบรหิารราชการสวนทองถ่ิน     และไดแจงเวียนช่ือแลว       หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการ 
สั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

/2.3  ผูเสนอราคา… 
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2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น     และตอง 
ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  ตามขอ 1.5  

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
        2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการจางขององคการ
บรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา 
        2.6   ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกาศจางกอสราง ในวงเงินไม
นอยกวา  1,197,000.- บาท    ทั้งน้ี   ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานสัญญาฉบับเดียว    และเปนผลงานที่
เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน      
หนวยงานอื่นที่กฎหมายบญัญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบรหิารสวนตําบลเช่ือถือ 
                    3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก  แยกเปน   2   สวน   คือ 
3.1 สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามญั   หรือหางหุนสวนจํากัด    ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัด    หรือบริษัทมหาชนจํากัด      ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมอีํานาจควบคุม    และบญัชีผู
ถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา      ใหย่ืน 
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา      และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดา     ที่มิใชสัญชาติไทย   ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคล    ใหย่ืนเอกสารตามทีร่ะบุไวใน  (1)  

(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  สําเนาทะเบียนบาน 
ของผูเสนอราคา  พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 

(4) บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.6 (1)   
 
 

/3.2 สวนที่   
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3.2 สวนที่  2อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(1)  หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย   ในกรณีทีผู่เสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
                                         (2)  หลักประกันซอง  ตามขอ5 
                                         (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง   
                                         (4)  บัญชีรายการกอสราง    (หรือใบแจงปริมาณงาน)   ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ    (แนบไวในซองใบเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) 

(5) บัญชีเอกสารสวนที่  2ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ  1.6 (2) 
4.  การเสนอราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารประมลูจางดวยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกสน้ีโดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน  

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็   ไมเกิน 120 

วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
4.4 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม     และภาษีอื่น ๆ  ( ถามี )   

รวมทั้งคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว โดยผูเสนอราคา  จะตองเสนอกําหนดราคายืนไมนอยกวา60 วัน  นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา  ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 

4.5 กอนย่ืนประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมลูจาง  ดวยระบบอเิล็กทรอนิกสทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมลูจาง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองเอกสารประมลูดวยระบบอเิล็กทรอนิกส    และบัญชี 
รายการกอสรางที่ปดผนึกซองเรียบรอย           จาหนาซองถึง  คณะกรรมการดําเนินการประมลูดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสโดยระบุไวที่หนาซองวา   “ ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   เลขท่ี    
1 / 2559”พรอมเอกสารสวนที่  1และ สวนที่  2     ย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส         ในวันท่ี  4เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2558ต้ังแตเวลา 09.00 น.  ถึง  10.00 น. ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรอืการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ที่วาการอําเภอชะอําเมื่อพนกําหนดเวลา
ย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรบัเอกสารเพิม่เติมโดยเด็ดขาด 

 
 
 
/คณะกรรมการ… 
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  คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ของผูเสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น        
หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา    กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.5 
(1)    ณ  วันประกาศ ประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสหรือไม    พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม  ขอ  
3.2  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสทิธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา     ในวันท่ี    8   เดือน   
ธันวาคม   พ.ศ.  2558  เวลา  09.00  น.หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส  กอนหรอืในขณะที่มีการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกสวามผีูเสนอราคากระทําการ      อันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคา
รายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา  และยกเลิกการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        และองคการ
บรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา จะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน   เวนแต   คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชน ตอการพจิารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา      
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกัน   
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ   วันประกาศจัดจางประกวดราคาโดยการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสัง่ดังกลาวตอผูวาราชการจงัหวัดภายใน   3  วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบเล็กทรอนิกส  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดใหถือเปน
ที่สุดการย่ืนอุทธรณตามวรรค   6      ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เวนแตผูวา
ราชการจงัหวัดพจิารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว     จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  
และในกรณีที่ผูวาราชการจงัหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ      และเห็นวาการยกเลกิการ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง     ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจ
ยกเลกิการเสนอราคาดังกลาวได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและผู
ใหบริการตลาดกลางจะแจงวันประมูลราคาใหผูผานการคัดเลือกทราบในวันอบรมวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
4.6  ผูเสนอราคาทีม่ีสทิธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   ตามประกาศขององคการบรหิารสวนตําบลไร
ใหมพัฒนา จะตองปฏิบัติดังน้ี 

(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารบัการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส  
 ตามวัน  เวลา  สถานที่    ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลงั      โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลข
ประจําตัว (User ID) และรหสัผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดาน
เทคนิคแลว 

 
/ (2) ผูเสนอราคา….. 
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(2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง     ในการประมลูดวยระบบเล็กทรอนิกส 

รวมกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 (3) ราคาเริม่ตนในการประมูลครั้งน้ีจะเริ่มที-่2,394,000.-บาท  โดยในการเสนอราคาผูเสนอราคา
จะตองเสนอลดราคาแตละครัง้เปนรายหนวย   โดยมีจํานวนหนวยละ…4,000.-….บาท 

(4) ระยะเวลาในการประมูลแตละโครงการ  30  นาที (ทั้งน้ีไมรวมการขยายเวลา 
ในการปดประมูล)    
   (6)  หามผูเสนอราคาถอนการประมลู   และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
   (7) ในกรณีทีจ่ะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส   ผูชนะการ 
ประมูลจะตองเสียอัตราคาบริการเปนจํานวนรอยละ0.4แตไมเกิน 10,000.-บาท 

(8) ผูมสีิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน 
การใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกสทั้งน้ี จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา 

 (9) ผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที ่  11   ธันวาคม   2558 .ต้ังแต 
เวลา 13.30 น ถึง 14.00   น. ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) 
ใหทราบตอไป 

5. หลักประกันซอง 
      ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกบัการย่ืนซองประมลูจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส   โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี    จํานวน    119,700.-บาท  
(- หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  

5.1 เงินสด 
   5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”  โดย
เปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนาน้ันไมเกิน   3  วัน  ทําการของทาง
ราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบ ุ
ในขอ  1.4  (1) 
   5.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     หรือ
บริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรพัย     ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย         ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการ
หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในขอ 1.4 (1) 
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5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอน้ี   “ องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา”    จะคืนให 

ผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน   ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว   เวนแต
ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน   3  ราย       จะคืนใหตอเมื่อไดทําสญัญาหรือ
ขอตกลงหรอืเมือ่ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดย
ไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                                       6.1 คณะกรรมการดําเนินการประมลูดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส จะดําเนินการ
พิจารณาผลและประเมินราคากบัผูเสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลไรใหม
พัฒนา  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมของแตละโครงการ    

                         6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไมถูกตองตาม  ขอ  2     หรือย่ืน
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองครบถวนตาม  ขอ 3     ( หรือย่ืนขอเสนอเอกสารการประมลูจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสไมถูกตองตาม  ขอ  4   แลว  )  คณะกรรมการ ฯ   จะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอ
รายน้ัน      เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย     หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการ
จัดจางประกวดราคา   โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนทีม่ิใชสาระ สําคัญทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนาเทาน้ัน  

             6.3 องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา   สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผู
เสนอราคาโดย  ไมมีการผอนผัน  ในกรณีดังตอไปน้ี 

   1. ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาโดยการประมูล
จางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาโดยการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส        ขององคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา 
   2.  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนด   ในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สาระสําคัญ  หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
             6.4 องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา      ทรงไวซึ่งสทิธ์ิที่จะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในกรณีที่มผีูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ  
ขอ  4.6   นอยกวา  3  ราย  

6.5 ในการตัดสินการประมลูราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        หรือในการทํา 
สัญญาคณะกรรมการดําเนินการประมลูดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  หรือองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา    
มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ  สภาพ  ฐานะ   หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวกับผูเสนอราคาได    “ 
องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”  มีสิทธ์ิทีจ่ะไมรับราคาหรอืไมทําสญัญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
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    6.6 องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา ทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด   หรือราคาหน่ึง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได     และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน   หรอืขนาด   หรือเฉพาะ
รายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมลูราคาจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส      โดยไมพิจารณา
จัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  เปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิไดรวมทัง้
องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

จะพิจารณายกเลิกการประมูล   ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปน
ตน  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวา       ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะพิจารณาผลการประกวดราคาหรือองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันาจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือถือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสรจ็สมบรูณหาก
คําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันามีสทิธ์ิที่จะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลงัจากการประมูลราคาจางดวยระบบเล็ก 
ทรอนิกสวาผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรบัการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ 4.6  เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศประมลูราคาจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส   หรือ
เปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5  “ องคการ
บรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา ”มีอํานาจทีจ่ะตัดรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสทิธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายช่ือ   ตามขอ  4.6   และ“ องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา”  จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงานในกรณีน้ีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การยกเลิกการประมลูจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง    ผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลกิการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได  

7. การทําสัญญาจาง  
ผูชนะการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     จะตองทําสญัญาจางตามแบบ 

สัญญาดังระบุไวในขอ  1.3   กับองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา   ภายใน    7 วัน   นับถัดจากวันที่
ไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละหา  ของราคาคาจาง    ที่ประมลู
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ได ใหองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี   

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   โดยเปนเช็คลงวันที่ ทีท่ําสญัญา หรือ
กอนหนาน้ันไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 

7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  
ขอ 1.4  (2)  
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     7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย      หรือบริษัท
เงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการ
บรหิารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
(2) 

      7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมคิดดอกเบี้ยภายใน   15  วัน   นับถัดจากวันทีผู่ชนะ 

การประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส   (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว  
 8. คาจางและการจายเงิน(สําหรบัสญัญาที่เปนราคาเหมารวม) 

    องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา จะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน 3งวด   ดังน้ี 
  งวดท่ี 1  จายเงิน  ( 25% ) เปนเงิน 598,500.-บาท ของราคาจาง  ผูรบัจางตองกอสราง
ระบบประปาใหแลวเสรจ็ 

1.1 งานอาคาร 

                

  

1.1.1 ทดสอบการรับนําหนกับรรทกุของดนิแล้วเสร็จ 

         

  

1.1.2 โรงสบูนําตามแบบเลขที  412003 

          

   

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเขม็(ถ้ามี) , ผกูเหลก็ประกอบแบบ , เทคอนกรีตฐานราก , 

  

   

ตอมอ่, คานคอดิน , ติดตงัเสาโครงหลงัคา แล้วเสร็จ 

       1.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

            

 

1.2.1 ระบบกรองนําผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที 1141005 

     

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเขม็(ถ้ามี) , ขดุดิน , ผกูเหลก็ , เทคอนกรีตพืนถงั และผนงัถงั 

 

  

สว่นทีเป็นคอนกรีตทงัหมดแล้วเสร็จ 

          

 

1.2.2 ถงันําใส ขนาด 25 ลบ.ม. ตามแบบเลขที 2211025 

        

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเขม็(ถ้ามี) , ขดุดิน , ผกูเหลก็ , เทคอนกรีตพืนถงั และผนงัถงั 

 

  

สว่นทีเป็นคอนกรีตของถงันําใสทงัหมดแล้วเสร็จ 

        

 

1.2.3 หอถงัสงู ขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที  3111015 

       

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเขม็(ถ้ามี) , ขดุดิน , ผกูเหลก็ , เทคอนกรีตฐานราก , ตอมอ่,  

 

  

คานคอดิน , ตงัแบบเสาคานด้านใน จนถึงคานก้นถงัแล้วเสร็จ 

      

 

1.2.4 จดัสง่แคต็ตาลอ็คเครืองสบูนําประเภทตา่งๆ, เครืองจ่ายสารละลายคลอรีน , เครืองตรวจวดั 

 

  

ความเป็นกรด-ดา่งในนํา , เครืองตรวจวดัสารละลายเหลก็ในนํา , ตวัอย่างกรวดกรองทรายกรอง 



  

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนนํามาใช้งานแล้วเสร็จ 

ซึงจะแล้วเสร็จภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

 
                    

       
 งวดท่ี  2  จะจายเงินใหรอยละ    30 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการ 

  ประมาณการไวเปนเงิน718,200.-บาท(เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)  

 2.1งานอาคาร    

  2.1.1โรงสูบนํ้าตามแบบเลขที ่ 412003 
                เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารน้ีแลวเสรจ็ยกเวนงานฉาบปูน , งานทาส ี  

 2.2งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  2.2.1ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1141005เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางโครงสราง 
คสล.แลวเสรจ็ ยกเวนงานฉาบปูน , งานทาสี , ประสานทอ 
2.2.2ถังนํ้าใส ขนาด 25 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2211005เมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสรางโครงสรางคสล.แลวเสร็จ  
ยกเวนงานฉาบปูน , งานทาสี , ประสานทอ 
2.2.3หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที ่ 3111015เมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง  โครงสรางคสล.แลวเสรจ็ 
 ยกเวนงานฉาบปูน , งานทาสี , ประสานทอ 

  

  

  

  

  

 2.3งานสาธารณูปโภค  

  2.3.1ระบบทอสงนํ้าดิบ 

   เมื่อผูรบัจางไดทําการวางทอสงนํ้าดิบ GS ช้ันกลาง ขนาด 3 น้ิวความยาวรวม0.00จากแหลงนํ้าไปโรงสบู 
นํ้าดิบและจากโรงสูบนํ้าดิบไประบบกรองนํ้าผิวดิน แลวเสรจ็ ถูกตอง ครบถวน    

 ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําช้ีแจงประกอบแบบแปลนทุกประการ 

  2.3.2ระบบทอจายนํ้า 

   เมื่อผูรบัจางไดทําการจัดหาขุด วาง กลบ ทอจายนํ้า แลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 

   ตามแบบแปลนยกเวนงานติดต้ังอปุกรณ 

 2.4งานดิน    

  2.4.1สระพักตะกอนตามแบบเลขที่ 991014 
เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จถูกตอง ครบถวน ตามแบบแปลนทกุประการ 
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 2.5งานไมพิจารณาปรบัราคา 

  2.5.1ประสานระบบไฟฟาภายนอกตามรายการฯเฉพาะแหง 

   เมื่อผูรบัจางไดทําการประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในการติดตอและชําระคาใชจายในการติดต้ังมิเตอร   

   ไฟฟาและการขยายเขตหรือติดต้ังหมอแปลงไฟฟาเพิ่มเติม  (ถาม)ีตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

   ที่องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันาออกแบบแลวเสร็จ 

   ซึงจะแล้วเสร็จภายใน120วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

    
  

 

งวดที  3(งวดสดุท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ    45ของราคาคา่ก่อสร้าง แตต้่องไมเ่กินราคากลางทีทางราชการ 

 

ประมาณการไว้เป็นเงิน1,077,300บาท  (หนึงล้านเจด็หมืนเจด็พนัสามร้อยบาทถ้วน) 

 

3.1งานอาคาร 

      

 

3.1.1โรงสบูนําตามแบบเลขที  412003 

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นทีเหลือทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.1.2รางระบายนําตามแบบเลขที 911001 

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.1.3ป้ายการประปาตามแบบเลขที 921001 

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.1.4ป้ายบอกระดบันําถงันําใสตามแบบเลขที 991043 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.1.5ประตรัูวตามแบบเลขที 921001 

 

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 



                                                   -11- 

 

3.2งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

3.2.1ระบบกรองนําผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที 1141005 

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นทีเหลือทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.2.2ถงันําใส ขนาด 25 ลบ.ม. ตามแบบเลขที 2211005 

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นทีเหลือทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.2.3หอถงัสงู ขนาด 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที  3111015 

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นทีเหลือทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.3งานสาธารณปูโภค 

      

 

3.3.1ประสานท่อระหวา่งระบบตามแบบเลขที 991014 

  

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้องครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.3.2ประสานท่อภายในโรงสบูนําดิบตามแบบเลขที 911003 

 

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.3.2ประสานท่อภายในโรงสบูนําดีตามแบบเลขที 911003 

 

 

                 เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.3.3ระบบท่อจ่ายนําตามแบบเลขที 

    

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นทีเหลือทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 
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3.4งานไมพิ่จารณาปรับราคา 

  

3.4.1เครืองสบูนําดิบพร้อมอปุกรณ์ควบคมุจํานวน 2 ชดุ 

  

  
เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและติดตงัเครืองสบูนําหอยโขง่พร้อมอปุกรณ์ควบคมุแล้วเสร็จเรียบร้อยถกูต้อง

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการในสว่นนีทงัหมดแล้ว

เสร็จเรียบร้อยถกูต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจง  

 

  

3.4.2เครืองสบูนําดีพร้อมอปุกรณ์ควบคมุจํานวน 2 ชดุ 

  

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและติดตงัเครืองสบูนําหอยโขง่พร้อมอปุกรณ์ควบคมุแล้วเสร็จ  

                                               ถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.4.3เครืองจ่ายสารละลายคลอรีน 

     

  

                 เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและติดตงัเครืองจา่ยสารละลายคลอรีนพร้อมอปุกรณ์และสง่มอบ 

  

เครืองตรวจสอบสารละลายคลอรีนหลงเหลือ,ผงปนูคลอรีน แล้วเสร็จ เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วน 

  

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.4.4เครืองมือประจําการประปา 

      

  

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเสร็จ เรียบร้อย 

  

ถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.4.5เครืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่งในนํา 

   

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเสร็จ เรียบร้อย 

ถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

   3.4.6สารส้ม 

          

 

เมือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบสารส้มจํานวน 1,000 ก.ก. ให้คณะกรรมการตรวจการ 

 

                จ้างแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน ทกุประการ 

  

 

     3.4.7  รัวลวดหนาม ตามแบบเลขที 921001 

          เมือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีทงัหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

 

3.4.8  ประสานไฟฟ้าภายนอก-ภายใน 

          เมือผู้ รับจ้างได้ทําการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน 

 

ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแจงประกอบแบบแปลนทกุประการ 
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3.4.9  ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบต้นฉบบั As Built Drawing พร้อมทงัสําเนา จํานวน 5 ชดุ ให้แก่คณะ 

 

                 กรรมการตรวจการจ้างก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 15 วนั 

  3.4.10  เมือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงานก่อสร้างงานทงัหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญารวมทงัทํา 

 

                  สถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

      

 

     3.4.11  ทําการทดสอบการสบูจ่ายนําของระบบประปาหมูบ้่านก่อนสง่มอบการจ้างตอ่หน้าคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้างจนเป็นทีพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ซึงจะแล้วเสร็จภายใน180วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

9.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจาง  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10   ของคาจางตามสญัญาตอ
วัน (แตไมตํ่ากวาวันละ  100  บาท) 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรอืทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา   2  ป    -   เดือน  นับถัดจากวันที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยทรายไดรบัมอบงาน 
โดยผูรบัจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    15วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
 

11.   ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1 เงินคาจางสําหรบังานจางครัง้น้ี ไดมาจากแผนงบประมาณกระจายอํานาจสู 

ทองถ่ินผลผลิต   องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบรกิารสาธารณะ   งบเงิน
อุดหนุน    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    เงินอุดหนุนสําหรับการกอสรางระบบประปาหมูบานการลงนามในสัญญา
จะกระทําไดตอเมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา  ไดรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2559  จากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  แลวเทาน้ัน 

11.2 เมื่อ  “  องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา ”  ไดคัดเลอืกผูเสนอราคาราย 
ใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางตามการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตอง
สั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ      และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู     และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู
เสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 
 
 
          /(1) แจงการ…… 
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(1) แจงการสัง่หรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงาน 

คณะกรรมการ สงเสรมิการพาณิชยนาวีภายใน    7  วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 
          (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย  หรอืเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกบัเรือไทย
จาก    ตางประเทศมายังประเทศไทย          เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิง่ของน้ันโดยเรอือื่นที่มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่นหรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)   หรือ (2)      ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา       ไดคัดเลือกแลวไม 
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน  ขอ  7     “ องคการบริหารสวนตําบล
ไรใหมพฒันา ”จะริบหลักประกันซองหรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที      และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

11.4 “ องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”   สงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติม 
เงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสงูสุด  (ถาม)ี 

12.  มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด  ใหเปนผูรบั 

จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว          ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก  ……… ..…-…………… หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ
ได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ….…-…….  ของแตละสาขาชาง   แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   1  คน  ใน
แตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

12.1  ชางกอสราง 
12.2  ชางโยธา 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ            

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

 
 
 

                                         วันท่ี     18     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
 


