
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
เรื่อง  การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ หมูท่ี  2  บานไรใหมพัฒนา 
ตําบลไรใหมพัฒนา   อําชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี  

----------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนามีความประสงคประมูลจางดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ   หมูท่ี  2  บาน ไรใหมพัฒนา ตําบลไรใหม
พัฒนา    อําเภอ ชะอํา  จังหวัด เพชรบุรีตามแบบและรายละเอียดสํานักบริหารจัดการน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา
กําหนด)  โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    ราคากลางเปนเงิน  -2,723,900.-บาท   ( - สองลานเจ็ด
แสนสองหม่ืนสามพันเการอยบาทถวน)ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
เปนเงิน  2,723,900  บาท 
 ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีประมูลจางกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ดังกลาว 
  2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ    หรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว  
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขาเสนอราคาใหแก  องคการ
บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา        กับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
  5.   ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน      กับงานท่ีประกาศจางกอสราง  ในวงเงินไม
นอยกวา1,361,950.-บาท  ท้ังนี้   ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานสัญญาฉบับเดียว  และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ   หนวยงาน
เอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 

/กําหนดดู... 
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       กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ในวันท่ี  9เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.  2559 เวลา   09.00  น.  ณ  
สถานท่ีดําเนินการ    หมูท่ี 2   บาน ไรใหมพัฒนา  ตําบลไรใหมพัฒนา   อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีกําหนด
ยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  23เดือนกุมภาพันธ   พ .ศ. 2558ระหวางเวลา   
09.00  น.  ถึง   10.00  น.ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล   ท่ีวา
การอําเภอชะอําและแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันท่ี   25เดือน  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2559เวลา   09.00   น. 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ  2,500.-บาทไดท่ี
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา (กองคลังงานพัสดุ)   ระหวาง วันท่ี 4เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.  
2559ถึงวันท่ี12เดือน กุมภาพันธ   พ .ศ. 2559 ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตwww.raimaipatttana.go.thหรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0–3270–6020ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ    ณ    วันท่ี   4เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2559 

 
 
 
         (ลงชื่อ) …………………………………………… 

                ( นางเครือมาศ    หมอนทอง)  
                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raimaipatttana.go.th/


เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี    2 / 2559 
การจางกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ  หมูท่ี  2  บานไรใหมพัฒนา 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
ลงวันท่ี    4เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 

……………………………… 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา     อําเภอชะอํา    จังหวัดเพชรบุรี    ซ่ึงตอไปนี้
เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา ”  มีความประสงคท่ีจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล ขนาด ใหญ หมูท่ี  2   บาน ไรใหมพัฒนา (ตามแบบและรายละเอียด
สํานักบริหารจัดการน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํากําหนด)   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบสัญญาจาง                                               
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน   
      (1) หลักประกันซอง 
      (2) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม   
     (1)ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน   
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม       
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 
     (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 
1.7 กฎเกณฑในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลาง         
อิเล็กทรอนิกส   

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อ    ไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 

หรือของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน     และไดแจงเวียนชื่อแลว       หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการ 
สั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน     และตอง 
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  ตามขอ 1.5  

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล  
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
        2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา/2.6 ตองมี... 
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        2.6   ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกาศจางกอสราง ในวงเงินไม
นอยกวา  1,361,950.- บาท    ท้ังนี้   ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานสัญญาฉบับเดียว    และเปนผลงานท่ี
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน      
หนวยงานอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
                    3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก  แยกเปน   2   สวน   คือ 
3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญ   หรือหางหุนสวนจํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัด    หรือบริษัทมหาชนจํากัด      ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม    และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา      ใหยื่น 
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา      และในกรณีท่ีผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดา     ท่ีมิใชสัญชาติไทย   ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคล    ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  (1)  

(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  สําเนาทะเบียนบาน 
ของผูเสนอราคา  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(4) บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1)   
 

3.2 สวนท่ี  2อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผูเสนอราคา 

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
                                         (2)  หลักประกันซอง  ตามขอ5 
                                         (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   
                                         (4)  บัญชีรายการกอสราง    (หรือใบแจงปริมาณงาน)   ซ่ึงจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ    (แนบไวในซองใบเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ) 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ  1.6 (2) 
4.  การเสนอราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน  

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ   ไมเกิน 180 

วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
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4.4 ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม     และภาษีอ่ืน ๆ  ( ถามี )   
รวมท้ังคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว โดยผูเสนอราคา  จะตองเสนอกําหนดราคายืนไมนอยกวา120 วัน  นับแต
วันยืนยันราคาสุดทาย   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา  ตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะ
ถอนการเสนอราคามิได 

4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจาง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจาง  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    และบัญชี  
รายการกอสรางท่ีปดผนึกซองเรียบรอย           จาหนาซองถึง  คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสโดยระบุไวท่ีหนาซองวา   “ ใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   เลขท่ี    
2/ 2559”พรอมเอกสารสวนท่ี  1และ สวนท่ี  2     ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส         ในวันท่ี  23เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2559ตั้งแตเวลา 09.00 น.  ถึง  10.00 น. ณ 
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ท่ีวาการอําเภอชะอําเม่ือพน
กําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ของผูเสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน        
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา    กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ตามขอ 1.5 
(1)    ณ  วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม    พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม  ขอ  
3.2  และ แจงรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา     ในวันท่ี    25   เดือน   
กุมภาพันธ  พ .ศ.  2559เวลา  09.00  น.หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการ      อันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        และองคการ
บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   เวนแต   คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชน ตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา      
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน   
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ   วันประกาศจัดจางประกวดราคาโดยการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน   3  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบเล็กทรอนิกส  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปน
ท่ีสุดการยื่นอุทธรณตามวรรค   6      ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เวนแตผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว     จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  
และในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ      และเห็นวาการยกเลิกการ
เสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ



ยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและผู
ใหบริการตลาดกลางจะแจงวันประมูลราคาใหผูผานการคัดเลือกทราบในวันอบรมวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
4.6  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   ตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบล ไร
ใหมพัฒนา จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ตามวัน  เวลา  สถานท่ี    ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง      โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลข
ประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอทางดาน
เทคนิคแลว 

(2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง     ในการประมูลดวยระบบเล็กทรอนิกส 
รวมกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 (3) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มท่ี-2,723,900.-บาท  โดยในการเสนอราคาผูเสนอราคา
จะตองเสนอลดราคาแตละครั้งเปนรายหนวย   โดยมีจํานวนหนวยละ…5,000.-….บาท 

(4) ระยะเวลาในการประมูลแตละโครงการ  30  นาที (ท้ังนี้ไมรวมการขยายเวลา 
ในการปดประมูล)    
   (6)  หามผูเสนอราคาถอนการประมูล   และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
   (7) ในกรณีท่ีจะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูชนะการ  
ประมูลจะตองเสียอัตราคาบริการเปนจํานวนรอยละ0.4แตไมเกิน 10,000.-บาท 

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน 
การใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท้ังนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา 

 (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี2มีนาคม  2559.ตั้งแต 
เวลา 10.00 น ถึง 10.30   น. ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) 
ใหทราบตอไป 

5. หลักประกันซอง 
      ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้    จํานวน    136,195.-บาท  
(- หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทถวน)  

5.1 เงินสด 
   5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”  โดย
เปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน   3  วัน  ทําการของทาง
ราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ  
ในขอ  1.4  (1) 
   5.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย     ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย   และ
ประกอบ 
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ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย         ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 

(1) 
5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอนี้   “ องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”    จะคืนให 

ผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน   ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแต
ผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน   3  ราย       จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลงหรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดย
ไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                                       6.1 คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ
พิจารณาผลและประเมินราคากับผูเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลไรใหม
พัฒนา  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมของแตละโครงการ    

                         6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม  ขอ  2     หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองครบถวนตาม  ขอ 3     ( หรือยื่นขอเสนอเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม  ขอ  4   แลว  )  คณะกรรมการ ฯ   จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
รายนั้น      เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย     หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารการ
จัดจางประกวดราคา   โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระ สําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนาเทานั้น  

             6.3 องคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา   สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผู
เสนอราคาโดย  ไมมีการผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 

   1. ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาโดยการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาโดยการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส        ขององคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
   2.  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนด   ในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  
             6.4 องคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา      ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ  
ขอ  4.6   นอยกวา  3  ราย  

6.5 ในการตัดสินการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        หรือในการทํา 
สัญญาคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือองคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา    
มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ   หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับผูเสนอราคาได    “ 
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องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”  มีสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
    6.6 องคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได     และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส      โดยไมพิจารณา
จัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  เปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิไดรวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

จะพิจารณายกเลิกการประมูล   ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิง
งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปน
ตน  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา       ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะพิจารณาผลการประกวดราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนาจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อถือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณหาก
คําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนามีสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลราคาจางดวยระบบเล็ก 
ทรอนิกสวาผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.6  เปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   ณ  วันประกาศประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือ
เปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5  “ องคการ
บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา ”มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อ   ตามขอ  4.6   และ“ องคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา”  จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงานในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การยกเลิกการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    ผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได  

7. การทําสัญญาจาง  
ผูชนะการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     จะตองทําสัญญาจางตามแบบ 

สัญญาดังระบุไวในขอ  1.3   กับองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   ภายใน    7 วัน   นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจาง    ท่ีประมูล
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ได ใหองคการบริหารสวนตําบล ไรใหมพัฒนา  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้   

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   โดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 

7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  
ขอ 1.4  (2)  
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 7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย      หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

      7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมคิดดอกเบี้ยภายใน   15  วัน   นับถัดจากวันท่ีผูชนะ 

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  
 

8. คาจางและการจายเงิน(สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา จะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน 3งวด   ดังนี้ 

งวดท่ี  1 จะจา่ยเงินให้ร้อยละ   25 ของราคาคา่ก่อสร้าง แตต้่องไมเ่กินราคากลางท่ีทาง  

ราชการประมาณการไว้เป็นเงิน 680,975 บาท(หกแสนแปดหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

  1.1งานอาคาร 

  1.1.1ทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของดนิแล้วเสร็จ  

  1.1.2โรงสบูนํา้ตามแบบเลขท่ี  412003 

 เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) , ผกูเหล็กประกอบแบบ , เทคอนกรีต

ฐานราก ,ตอมอ่, คานคอดนิ , ตดิตัง้เสาโครงหลงัคา แล้วเสร็จ 

1.2งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.2.1ระบบกรองนํา้บาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.ตอนลา่งเป็นถงันํา้ใส ตามแบบเลขท่ี 

1211010 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) , ขดุดนิ , ผกูเหล็ก , เทคอนกรีตพืน้ถงั 

และผนงัถงัสว่นท่ีเป็นคอนกรีตของถงันํา้ใสทัง้หมดแล้วเสร็จ 

  1.2.2หอถงัสงู ขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขท่ี  3111030 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) , ขดุดนิ , ผกูเหล็ก , เทคอนกรีตฐานราก , ตอมอ่, 

คานคอดนิ , ตัง้แบบเสาคานด้านใน จนถึงคานก้นถงัแล้วเสร็จ 

1.2.3จดัสง่แคต็ตาล็อคเคร่ืองสบูนํา้ประเภทตา่งๆ, เคร่ืองจา่ยสารละลายคลอรีน , เคร่ือง

ตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่งในนํา้ , เคร่ืองตรวจวดัสารละลายเหล็กในนํา้ , ตวัอยา่งกรวด

กรองทรายกรองให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อน

นํามาใช้งานแล้วเสร็จซึง่จะแล้วเสร็จภายใน60วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 
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งวดท่ี  2จะจา่ยเงินให้ร้อยละ30ของราคาคา่ก่อสร้าง แตต้่องไมเ่กินราคากลางท่ีทาง

ราชการประมาณการไว้เป็นเงิน817,170 บาท(แปดแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสิบ

บาทถ้วน) 

2.1งานอาคาร 

2.1.1โรงสบูนํา้ตามแบบเลขท่ี  412003 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างอาคารนีแ้ล้วเสร็จยกเว้นงานฉาบปนู , งานทาสี 

2.2งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.2.1ระบบกรองนํา้บาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.ตอนลา่งเป็นถงันํา้ใส ตามแบบ

เลขท่ี 1221020 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างโครงสร้างคสล.แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปนู , งาน

ทาสี , ประสานทอ่ 

2.2.2หอถงัสงู ขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขท่ี  3111030 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างโครงสร้างคสล.แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปนู , งาน

ทาสี , ประสานทอ่ 

2.4งานไมพ่ิจารณาปรับราคา 

2.4.1ประสานระบบไฟฟ้าภายนอกตามรายการฯเฉพาะแหง่ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการประสานงานกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในการตดิตอ่และ

ชําระคา่ใช้จา่ยในการตดิตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าและการขยายเขตหรือตดิตัง้หม้อแปลง

ไฟฟ้าเพิ่มเตมิ(ถ้ามี)ตามประมาณการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคท่ีองค์การบริหาร

สว่นตําบลไร่ใหมพ่ฒันาออกแบบแล้วเสร็จ 

ซึง่จะแล้วเสร็จภายใน120วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

 
งวดท่ี  3(งวดสดุท้าย) จะจา่ยเงินให้ร้อยละ     45ของราคาคา่ก่อสร้าง แตต้่องไมเ่กิน

ราคากลางท่ีทางราชการประมาณการไว้เป็นเงิน    1,225,755บาท(หนึง่ล้านสองแสนสองหม่ืนห้า

พนัเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

3.1งานอาคาร 

3.1.1โรงสบูนํา้ตามแบบเลขท่ี  412003 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นท่ีเหลือทัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

 



 

-10- 

 

3.1.2รางระบายนํา้ตามแบบเลขท่ี 911001 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.1.3ป้ายการประปาตามแบบเลขท่ี 921001 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.1.4ประตรัูว้ตามแบบเลขท่ี 921001 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.2งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.2.1ระบบกรองนํา้บาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอนลา่งเป็นถงันํา้ใส ตามแบบเลขท่ี 

1221020 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นท่ีเหลือทัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.2.2หอถงัสงู ขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขท่ี  3111030 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นท่ีเหลือทัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.3งานสาธารณปูโภค 

3.3.1ประสานทอ่ระหวา่งระบบตามแบบเลขท่ี 911005 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.3.2ประสานทอ่ปากบอ่บาดาลตามแบบเลขท่ี 911007 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  
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3.3.3ทอ่สง่นํา้ดบิเม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการวางทอ่สง่นํา้ดบิ GS ชัน้กลาง ขนาด 3 นิว้ความ

ยาวรวมจากบอ่บาดาลไประบบกรองนํา้บาดาลแล้วเสร็จ ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแบบ

แปลน 

3.3.3  ทอ่สง่นํา้ดบิ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการวางทอ่สง่นํา้ดบิ GS ชัน้กลาง ขนาด 3 นิว้ความยาวรวม 

จากบอ่บาดาลไประบบกรองนํา้บาดาลแล้วเสร็จ ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลน

รายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.3.4จดัหาและวางทอ่จา่ยนํา้ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาขดุ วาง กลบ ทอ่จา่ยนํา้ แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนยกเว้นงานตดิตัง้อปุกรณ์  

3.3.5ประสานทอ่ภายในโรงสบูนํา้ดีตามแบบเลขท่ี 911006 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.3.6จดัหาและวางทอ่จา่ยนํา้ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นท่ีเหลือทัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.4งานไมพ่ิจารณาปรับราคา 

3.4.1เคร่ืองสบูนํา้บาดาลพร้อมอปุกรณ์ควบคมุจํานวน 1 ชดุ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูนํา้บาดาลพร้อมอปุกรณ์ควบคมุ

และทอ่สง่นํา้ดบิภายในบอ่บาดาล  API หรือ ASTM ขนาด 2 นิว้ ยาว 3.00 เมตรพร้อมข้อ

ตอ่ 

ในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคํา

ชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ 

3.4.2เคร่ืองสบูนํา้ดีพร้อมอปุกรณ์ควบคมุจํานวน 2 ชดุ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูนํา้หอยโขง่พร้อมอปุกรณ์ควบคมุ

แล้วเสร็จ เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบ

แบบแปลนทกุประการ 

3.4.3เคร่ืองจา่ยสารละลายคลอรีน 
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เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและตดิตัง้เคร่ืองจา่ยสารละลายคลอรีนพร้อมอปุกรณ์

และสง่มอบเคร่ืองตรวจสอบสารละลายคลอรีนหลงเหลือ , ผงปนูคลอรีน แล้วเสร็จ 

เรียบร้อยถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุ

ประการ 

3.4.4เคร่ืองมือประจําการประปา 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเสร็จ 

เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุ

ประการ 

3.4.5เคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่งในนํา้  

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเสร็จ 

เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุ

ประการ 

3.4.6เคร่ืองมือตรวจวดัสารละลายเหล็กในนํา้ 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการจดัหาและสง่มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเสร็จ 

เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วน ตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุ

ประการ 

3.4.6รัว้ลวดหนาม ตามแบบเลขท่ี 921001 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานในสว่นนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 

ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.4.7ประสานไฟฟ้าภายนอก-ภายใน 

เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในแล้วเสร็จ เรียบร้อย 

ถกูต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายละเอียดและคําชีแ้จงประกอบแบบแปลนทกุประการ  

3.4.8ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบต้นฉบบั As Built Drawing พร้อมทัง้สําเนา จํานวน 5 ชดุ ให้แก่

คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 15 วนั 

3.4.9เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานก่อสร้างงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา

รวมทัง้ทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

3.4.10ทําการทดสอบการสบูจา่ยนํา้ของระบบประปาหมูบ้่านก่อนสง่มอบการจ้างตอ่หน้า

คณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างซึง่จะแล้วเสร็จ

ภายใน180วนันบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 
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9.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาจาง  จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10   ของคาจางตามสัญญาตอ
วัน (แตไมต่ํากวาวันละ  100  บาท) 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา   2  ป    -   เดือน  นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายไดรับมอบงาน 
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    15วัน   นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 

11.   ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากแผนงบประมาณกระจายอํานาจสู 

ทองถ่ินผลผลิต   องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการบริการสาธารณะ   งบเงิน
อุดหนุน    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    เงินอุดหนุนสําหรับการกอสรางระบบประปาหมูบานการลงนามในสัญญา
จะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  ไดรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
2559  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  แลวเทานั้น 

11.2 เม่ือ  “  องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา ”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคาราย 
ใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตอง
สั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ      และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู     และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู
เสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงาน  
คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน    7  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  
          (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จาก    ตางประเทศมายังประเทศไทย          เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)   หรือ (2)      ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา       ไดคัดเลือกแลวไม 
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุใน  ขอ  7     “ องคการบริหารสวนตําบล
ไรใหมพัฒนา ”จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที      และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

11.4 “ องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา”   สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม 
เง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
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12.  มาตรฐานฝมือชาง 

เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด  ใหเปนผูรับ 
จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว          ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก  ……… ..…-…………… หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ
ได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ….…-…….  ของแตละสาขาชาง   แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   1  คน  ใน
แตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 

12.1  ชางกอสราง 
12.2  ชางโยธา 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ            

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
 

                                       วันท่ี     4     เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2559 
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