
แบบ ปปช.1 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13   
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4,944,500.- บาท  (-สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
๓. ลักษณะงาน    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 ต าบล

สะแกราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า   ตามแบบและประมาณการ อบต.สะแกราชก าหนด 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย        

๔. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่        24 กันยายน  2558          เป็นเงิน      5,470,000.- บาท      
(-ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)           

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
๕.๑ แบบ ปร.๔           
๕.๒ แบบ ปร.๕           

      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๖.๑ นายมานัส   ถนอมทรัพย์   ประธานกรรมการฯ     
 ๖.๒ นายภูดิศ    วงศ์ประยูร   กรรมการฯ      
 ๖.๓ จ่าสิบตรีธีระชัย   คอกขุนทด  กรรมการฯ      
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 

 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
………………………………………………………………………………………………..…….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช   มีความประสงค์จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 ต าบลสะแกราช ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  1 ป้าย ราคากลาง  5,470,000.- บาท  (-ห้าล้านสี่
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 4,944,500.- บาท  (-สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราช  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้ 

6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและมีผลงาน
ก่อสร้างงานประเภทเดียวกัน  กับงานประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,000,000.- บาท  (-สองล้านบาทถ้วน-)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ 

7.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลราคาโดยให้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ  5  จ านวน  273,500.- บาท  
(-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ส าหรับหนังสือค้ าประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ  1.5 (1)  ต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ยื่นเอกสารประมูลจ้าง  จนถึงวันที่สิ้นสุดก าหนดยืนราคา  
กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช    ถ้าการน าเช็คเข้าฝาก
ธนาคาร  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
  10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

/ก าหนดดู....... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง
เวลา14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช และก าหนดฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลา
เดียวกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชจะถือว่าท่านได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดี
แล้ว  เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานจะน ามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วน  
ต าบลสะแกราชไม่ได้เว้นแต่เป็นสาเหตุสุดวิสัย   

 

  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2558  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย   ระหว่างเวลา  
10.00 น.  ถึง  11.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา  ในวันที่  2  เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ.2558  เวลา  11.00   น.   
  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 4,000.- บาท   
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ระหว่างวันที่  4 – 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ในวันและเวลา
ราชการและสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   044-442 490-1   ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.sakarat.go.th 
และ www.gprocurement.go.th  
   

ประกาศ  ณ   วันที่   4  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
 

                       (ลงชื่อ)   นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์ 
 

                                                                       (นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขท่ี   E 1/๒๕๕9 
โครงการ   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 
  ลงวันที่   4   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 

 -------------------------------------- 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว 
หมู่ที่ 13 ต าบลสะแกราช ตามแบบมาตรฐานกร มทรัพยากรน้ า  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  1 ป้าย  ราคากลาง  
5,470,000.- บาท  (-ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน- ) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 4,944,500.- 
บาท  (-สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E – Auction)                 

โดยมีค าแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑.๑  แบบรูปและรายละเอียด     
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.5  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.6  แบบหนังสือค้ าประกัน      
         (๑)  หลักประกันซอง 
         (๒)  หลักประกันสัญญา 
  1.7  สูตรการปรับราคา (ถ้ามี) 
  ๑.8  บทนิยาม 
         (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน     
         (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
  ๑.9  แบบบัญชีเอกสาร 
         (๑)  บัญชี เอกสารส่วนที่  ๑     
         (๒)  บัญชี เอกสารส่วนที่  ๒   
   ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.6 
  ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับ
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,000,000.-  บาท   (-สอง
ล้านบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ 
รัฐวิสาหกิจ 

/3. หลักฐาน....... 
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 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
   ๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
         (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

           (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชี  รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
             (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
         (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 
          (๔)  เอกสารต่าง ๆ 
                 ๔.๑  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                 ๔.๒  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.7 (๑) 
  ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

         (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นท าการแทน 

                      (๓)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕ 
                      (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 
            (๕)  ใบแจ้งปริมาณงาน 

     (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     (7) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่น  ตามแบบในข้อ  ๑.9 (๒) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน 

๔.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
4.3  ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    150    วัน  นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคา  ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  ๔.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญา  ที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน      ๑
5๐   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
    
 
 

/4.5 ก่อนยื่น..... 
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  ๔.๕  ก่อนยื่นประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  
แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจใน เอกสารการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2559” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ ในวันที่ 24  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.
2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ    ณ 
ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  ๑.8 (๑)   ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒  และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  ในวันที่   2   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2558       
 หากปรากฏต่อ คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ    ๑.
8 (๒)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และยกเลิกการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และองค์กา รบริหารส่วนต าบลสะแกราช  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน   
 ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ระหว่างผู้เสนอราคาราคากับผู้ให้บริการตล าดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประกวดราคาฯจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้าง
อยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาฯเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาฯจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด
วัน เวลาและสถานที่  เพ่ือเริ่มต้นการะบวนการเสราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้น
ทราบ 

            ๔.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
              (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซอข้อเสนอทางเทคนิค 
     (2 )   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง เริ่มต้น ที ่          
5,470,000.-   บาท   

/ (3) ราคาที.่........ 
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  (3)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
  (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนพื่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน  เวลา 
และสถานที่ท่ีก าหนด 
  (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสรอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูง สุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอ
ราคาลดขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   10,000.-    บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลด
แล้ว 
  (7)  ห้ามผู้มี สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นค่าจัดประมูล
ร้อยละ 0.4 ของวงเงินประมูลแล้วเสร็จ  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท     
  (9)  จะแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาตามแบบแจ้ง  วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ
ต่อไป  
 ๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค  จ านวน    
273,500.-  บาท     (-สองแสนเจ็ดหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  (ร้อยละ  ๕ ) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   

๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
เสนอทางเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ ของทางราชการ 
                     ๕.๓   หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ   ๑.6 (๑) 
                  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ   ค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.6 (๑) 

          ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชจะคืนให้ผู้เสนอราคา  หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

       การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย     

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

  ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราชจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม ในราคาที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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  ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตาม ข้อ  ๓  (หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว)  
คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
  ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

        (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช 
          (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
  ๖.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ  หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
  ๖.5 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะ พิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  เป็น
เด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น   ผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.8 (1) (2)  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว  และองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้  
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๗.  การท าสัญญาจ้าง 

                ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ภายใน  ๗  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช   ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

          (๑)  เงินสด 
                     (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ ของทางราชการ 
                     (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.6 (๒) 

          (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.6 (๒) 
            (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
            องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  4  งวด  รวมระยะเวลา
ด าเนินการ  ๑5๐  วัน   ดังนี้ 

     งวดที่  ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ     20.19    ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ดังนี้ 
-   ด าเนินการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้ามาท าการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก แล้วเสร็จ  
-   ด าเนินการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน จ านวน 1 จุด แล้วเสร็จ พร้อมเอกสารรับรองผล 
-   ด าเนินการก่อสร้างถังน้ าใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100 
-   ด าเนินการติดตั้งป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส แบบเลขที่ 991002 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ า จ านวน 1 หลัง แบบเลขท่ี 412003 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการก่อสร้างสระพักตะกอน  แบบเลขท่ี 911002 แล้วเสร็จ 
   ให้แล้วเสร็จภายใน    30   วัน 

งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ     24.50    ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ดังนี้ 
-   ด าเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ าผิวดินขนาด 20 ลบ./ชม.  แบบเลขที่ 1141020 แล้วเสร็จ 
   ให้แล้วเสร็จภายใน    37   วัน 

งวดที่  3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ     20.88   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ดังนี้ 
-   ด าเนินการก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า แบบเลขท่ี 991001 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการประสานระบบไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบ  แบบเลขท่ี 911006 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบ  แบบเลขท่ี 911007 แล้วเสร็จ 
   ให้แล้วเสร็จภายใน    31   วัน 
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งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    34.43   ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ดังนี้   

-   ด าเนินการวางระบบท่อจ่ายน้ าประปา เชื่อมเข้าท่อเมนต์ประปา อบต. แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณระบบประปาหมู่บ้านและประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการประสานระบบท่อส่งน้ าดิบ  แล้วเสร็จ 
-   ด าเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001 และท าการทดสอบ

เดินเครื่องผลิตน้ าประปามีคุณภาพดี จ่ายน้ าประปาไปตามท่อให้ราษฎรได้ดี  
ให้แล้วเสร็จภายใน    52   วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 
 ๙. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ  ๑5  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  

  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ๑.5 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      ๒     ปี     -      เดือน  นับถัดจากวันที่ผู้จ้างรับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๑๕    .วัน  นับถัดจากวันที่รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  

        ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก    จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา   

         “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเม่ือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559 มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น ส าหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” 

 ราคากลางของงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกไผ่แก้ว 
หมู่ที่ 13 ต าบลสะแกราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น      5,470,000.-  บาท  (- ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-  ) 

  ๑๑.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรั บขนได้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
  (๑)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
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  (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี 

   ๑๑.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราชแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (5)และ(7) 
มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และ
อาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช จะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.5 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  สถาบันของทาง
ราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส.  และ ปวท. หรือเทียบเท่า  จาก
สถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  จ านวน
อย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑                      ช่างก่อสร้าง                                                  . 
๑๒.๒                      ช่างส ารวจ                                                     . 
๑๒.๓                                                                                         . 
๑๒.๔                                                                                         . 

๑๓.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

            ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

 
 

วันที่   4   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 (ลงชื่อ)         นางสาวนิโลบล   เสียดกิ่ง       . 
                               ( นางสาวนิโลบล   เสียดกิ่ง )  
         นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการกองคลัง  


