ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสราง จํานวน 4 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย มีความประสงคจะ
ประมูลจางโครงการกอสราง จํานวน 4 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก บานประชารวมใจ หมูที่ 10 ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,006,000 บาท (สี่ลานหกพันบาทถวน)
โครงการที่ 2 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก บานปาสา หมูที่ 6 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,005,000 บาท (สี่ลานหาพันบาทถวน)
โครงการที่ 3 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก บานปาซาง หมูที่ 3 ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,610,000 บาท (สี่ลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ 4 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหวยหาง หมูที่ 7 – บานหวยหมากเอียก
หมูที่ 5 กวาง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.40 เมตร งบประมาณ 3,673,000 บาท (สามลานหกแสนเจ็ด
หมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดังนี้
โครงการที่ 1 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานบาทถวน-)
โครงการที่ 2 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานบาทถวน-)
โครงการที่ 3
เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานสามแสนบาทถวน-)
โครงการที่ 4 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,500,000.-บาท (-หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน-)
/6.บุคคลหรือ...

-2และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ จะเขาเปน คูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีร ายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 10.00 น.ถึง 10.30 น.
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย และกําหนดรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. เปนตนไป
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตามระยะเวลาดังนี้
โครงการที่ 1 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.
โครงการที่ 2 ระหวางเวลา 10.40 น. ถึง 11.40 น.
โครงการที่ 3 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.
โครงการที่ 4 ระหวางเวลา 14.40 น. ถึง 15.40 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลดังนี้
โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 1,500 บาท
โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 1,500 บาท
โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 1,500 บาท
โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 1,500 บาท
ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ถึงวัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2558
ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.pasanglocal.go.th และ www.gprocurement.go.th
หรือ ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพท
หมายเลข 053-173662 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

( นายสมควร นัยติ๊บ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01 / 2559
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Auction )
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
*********************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย มีความประสงคจะประมูล
จางโครงการกอสราง จํานวน 4 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก บานประชารวมใจ หมูที่ 10 ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,006,000 บาท (สี่ลานหกพันบาทถวน)
โครงการที่ 2 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก บานปาสา หมูที่ 6 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,005,000 บาท (สี่ลานหาพันบาทถวน)
โครงการที่ 3 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก บานปาซาง หมูที่ 3 ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ํา งบประมาณ 4,610,000 บาท (สี่ลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ 4 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหวยหาง หมูที่ 7 – บานหวยหมากเอียก
หมูที่ 5 กวาง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.40 เมตร งบประมาณ 3,673,000 บาท (สามลานหกแสนเจ็ด
หมื่นสามพันบาทถวน)

อิเล็กทรอนิกส

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รูปแบบรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกัน
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลราคาจางดวยระบบ
/2.2 ผูประสงค........

-22.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น และ / หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
โครงการที่ 1 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานบาทถวน-)
โครงการที่ 2 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานบาทถวน-)
โครงการที่ 3
เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000.-บาท (-สองลานสามแสนบาทถวน-)
โครงการที่ 4 เป น ผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,500,000.-บาท (-หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน-)
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(2) ในกรณี

-3(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)

รับรองสําเนาถูกตอง

(3) แบบแสดงการลงทะเบียน ในระบบ E - GP
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอม

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดย
ตองลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค
จะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สํา เนาหนังสือรับ รองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับ
แตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหาร
สวนตําบลฯ ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯ ลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ เอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
/4.6 ผูประสงค........

-44.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสาร
ประมูลการจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01 /2559” ยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตามระยะเวลาดังนี้
โครงการที่ 1 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.
โครงการที่ 2 ระหวางเวลา 10.40 น. ถึง 11.40 น.
โครงการที่ 3 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.
โครงการที่ 4 ระหวางเวลา 14.40 น. ถึง 15.40 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ 1.8 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจง
รายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษ
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือ ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดว ย
อิเล็กทรอนิกส อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวย การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวย
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สป ระสบขอ ขัด ขอ งจนไมอ าจดํ า เนิน การตอ ไปใหแ ลว เสร็จ ภายในเวลาที่กํา หนดไว
คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล อาจใช ดุล ยพินิจ ระงับ การประมูล ชั่ว คราว และกํา หนดวัน และเวลา
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดํา เนิ น การประมู ล สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตั ด สิ น ใจดํา เนิ น การใดๆ
ระหว า งการประกวดราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว
(User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
/(2) ปฏิบัติตาม........
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(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
โครงการที่ 1 4,006,000 บาท (สี่ลานหกพันบาทถวน)
โครงการที่ 2 4,005,000 บาท (สี่ลานหาพันบาทถวน)
โครงการที่ 3 4,610,000 บาท (สี่ลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ 4 3,673,000 บาท (สามลานหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
โครงการที่ 1 ไมนอยกวาครั้งละ 8,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 8,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
โครงการที่ 2 ไมนอยกวาครั้งละ 8,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 8,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
โครงการที่ 3 ไมนอยกวาครั้งละ 9,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 9,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
โครงการที่ 4 ไมนอยกวาครั้งละ 7,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นขอเสนอดานเทคนิค
โครงการที่ 1 จํานวน 200,300.-บาท (-สองแสนสามรอยบาทถวน-)
โครงการที่ 2 จํานวน 200,250.-บาท (-สองแสนสองรอยหาสิบบาทถวน-)
โครงการที่ 3 จํานวน 230,500.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหารอยบาทถวน-)
โครงการที่ 4 จํานวน 183,650.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกรอยหาสิบบาทถวน-)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่
ยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.6 (1)
/5.4 หนังสือค้ํา........

-65.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะคืนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวม รายโครงการ
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3
หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอ
ราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
องคการบริหารสวนตําบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองคการบริห ารสวนตําบลมีสิทธิใหผูป ระสงคจะเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ

/หรือขอเท็จจริง........
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หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เ สนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจ ารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็
ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูมี
สิทธิเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “องคการบริหารสวน
ตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6
ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคา ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผู
ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาตามแบบ
สัญญาจาง ดังระบุในขอ 1.5 กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับ รอยละ 5 ของราคาจางที่ประมูล จางดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไดให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็ค ที่ธ นาคารสั่งจายใหแ กห นว ยการบริห ารราชการสว นทอ งถิ่น โดยเปน
เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
1.6 (2)

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
/7.4 หนังสือค้ํา........
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7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี้ จ ะคืน ให โดยไมมีด อกเบี้ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ คู สั ญ ญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
โครงการที่ 1 โครงการกอสรางระบบประปา หมูบานแบบบาดาลขนาดใหญมาก หมูที่ 10
งวดที่ 1 จะจายเงินใหรอยละ 25 ของราคาคากอสราง
เปนจํานวนเงิน 1,001,500 บาท (หนึ่งลานหนึ่งพันหารอยบาทถวน)
1.1 งานอาคาร
1.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก
ตอมอ
คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงหลังคาแลวเสร็จ
1.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตอนลางเปนถังน้ําใส ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอแลวเสร็จ
1.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอ คาน
คอดิน แลวเสร็จ
1.3 ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดมากกวา
หรือเทากับที่ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจางตองทําการกอสรางระบบประปา ตามแบบเลขที่
412003 (โรงสูบน้ํา) , 1221020 ( ถังกรองบาดาล ) , 3111045 ( หอถังสูง ) ตามแบบ
ชนิดไมตอกเสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคาเสาเข็ม / คาตอกเสาเข็มตามรายการ
รายละเอียด เฉพาะแหง ประกอบแบบ แปลนการกอสรางระบบประปา
1.4 เมื่อผูรับจางไดทําการทดสอบดินแลวเสร็จ โดยสงรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน จํานวน 3
เลม, ให แลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 2 จะจายเงินใหรอยละ 35 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการ
ประมาณการไว เปนเงิน 1,402,100 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)
2.1 งานอาคาร
2.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางมุงกระเบื้อง งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบ ชองลม ประตู ฝา
เพดาน เทคอนกรีตพื้น ทางเทาแลวเสร็จ
/2.2 งานโครงสราง
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2.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต พื้นถัง ผนังถัง แลวเสร็จ
2.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต เสา คาน พื้นชานพักบันได คานกลมรัดกน
ถังเก็บน้ําแลวเสร็จ
2.3 งานสาธารณูปโภค
2.3.1 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอจายน้ําประปาพรอมอุปกรณแลวเสร็จ ดังนี้
- ทอ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ทุกขนาด
2.4 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
2.5 สงตัวอยางกรวดกรองน้ํา และทรายกรองน้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมทั้งแคตตาล็อก
รายละเอียดของเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล, เครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง, ตูควบคุมพรอมอุปกรณไฟฟา
ภายใน, เครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด-ดางในน้ํา, เครื่องมือชุดตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ํา,เครื่องมือ
ตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ, เครื่องจายสารละลายคลอรีน, สี สารกันซึมประเภทซีเมนตเบส และตัวอยาง
วัสดุกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ กอนนํามาใชงาน ใหแลวเสร็จ
กอนสงงวดงาน ใหแลวเสร็จภายใน 50 วัน
งวดที่ 3 (สุดทาย) จะจายเงินใหรอยละ 40 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว เปนเงิน 1,602,400 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองพันสี่รอยบาทถวน)
3.1 งานอาคาร
3.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.2 รางระบายน้ํา ตามแบบเลขที่ 911001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรางระบายน้ําแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.3 ปายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารปายการประปาแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.5 ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารประตูรั้วแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบ
แปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2.3 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
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3.3 งานสาธารณูปโภค
3.3.1 ทอสงน้ําดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่ อผู รั บ จ า งได ทํา การจัดหาและวางทอสงน้ําดิบสว นที่เหลือทั้งหมดแลว เสร็จ เรีย บรอย ถูกตอง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.2 ประสานทอระหวางระบบ ตามแบบเลขที่ 991032
เมื่ อผู รั บ จ า งได ทํ า การจั ด หาและประสานทอ ระหวา งระบบแลว เสร็ จ ทั้ ง หมด เรีย บรอ ย ถู กต อ ง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.3 ประสานทอที่ปากบอบาดาล ตามแบบเลขที่ 991033
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล ภายในบอบาดาลแลว
เสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลนทุกประการ
3.3.4 ประสานทอภายในโรงสูบน้ําดี ตามแบบเลขที่ 911006
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง ภายในโรงสูบน้ําแลวเสร็จ
ทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลน
ทุกประการ
3.3.5 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซางเมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอประปา
สวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.4 งานดิน
3.4.1 งานดิน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการปรับพื้นที่ ทําความสะอาดภายในระบบประปาแลวเสร็จ เรียบรอย ทุกประการ
3.5 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
3.5.1 เครื่องสูบน้ําดิบ พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล พรอมอุปกรณควบคุมแลว
เสร็จเรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
3.5.2 เครื่องสูบน้ําดี พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง พรอมอุปกรณควบคุมแลวเสร็จ
เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
3.5.3 เครื่องจายสารละลายคลอรีน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องจายสารละลายคลอรีน พรอมผงปูนคลอรีน จํานวน 1 ถัง
( 50 กิโลกรัม ) และเครื่องมือวิเคราะหปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จํานวน 1 ชุดแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตอง
ครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.4 เครื่องมือประจําการ ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและสงมอบเครื่องมือประจําการ จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปาโดย
ผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความเห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตาม
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.5 เครื่องมือตรวจวัด ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรั บจา งไดทําการจั ดหาและส งมอบเครื่องมือตรวจวัดความเปน กรด-ดางในน้ําพรอมสารเคมี
จํานวน 1 ชุด และเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ําพรอมสารเคมี จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปา
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ถูกตองครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.6 รั้วลวดหนาม ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรั้วลวดหนามแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.7 ระบบไฟฟาภายใน-นอก ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก-ในระบบ โรงสูบน้ําแลวเสร็จ เรียบรอย
ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการเมื่อผู
รับจางทําการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาภายนอก องคการบริหารสวนตําบลปาซางจะจายเงินตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค ประมาณการ ณ เวลาที่ทําการติดตั้งเทานั้น
- สงมอบตนฉบับพรอมทั้งพิมพเขียวของ AS BUILT DRAWING จํานวน 5 ชุด (ถามี)ใหแก
คณะกรรมการตรวจการจาง กอนวันสงมอบงานงวดสุดทาย 15 วัน (ถามี)
- ทําการทดสอบการสูบจายน้ําของระบบประปาหมูบานทั้งระบบ กอนสงมอบงานจางตอหนา
คณะกรรมการตรวจการจาง จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
- ทําการกอสรางตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการกอสรางแลวเสร็จทุกประการใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการที่ 2 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญมาก บานปาสา
หมูที่ 6 ตําบลปาซาง
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายเงินใหรอยละ 25 ของราคาคากอสราง
เปนเงิน 1,001,250 บาท (หนึ่งลานหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน)
1.1 งานอาคาร
1.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก
ตอมอ
คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงการหลังคาแลวเสร็จ
1.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตอนลางเปนถังน้ําใส ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอแลวเสร็จ
1.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอ คาน
คอดิน แลวเสร็จ
1.3 ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดมากกวา
หรือเทากับที่ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจางตองทําการกอสรางระบบประปา ตามแบบเลขที่
412003 (โรงสูบน้ํา) , 1221020 ( ถังกรองบาดาล ) , 3111045 ( หอถังสูง ) ตามแบบ
ชนิดไมตอกเสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคาเสาเข็ม / คาตอกเสาเข็มตามรายการ
/รายละเอียด
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1.4 เมื่อผูรับจางไดทําการทดสอบดินแลวเสร็จ โดยสงรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน จํานวน 3
เลม, ใหแลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 2 จะจายเงินใหรอยละ 35 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการ
ประมาณการไว เปนเงิน 1,401,750 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
2.1 งานอาคาร
2.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางมุงกระเบื้อง งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบ ชองลม ประตู ฝา
เพดาน เทคอนกรีตพื้น ทางเทาแลวเสร็จ
2.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต พื้นถัง ผนังถัง แลวเสร็จ
2.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต เสา คาน พื้นชานพักบันได คานกลมรัดกน
ถังเก็บน้ําแลวเสร็จ
2.3 งานสาธารณูปโภค
2.3.1 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอจายน้ําประปาพรอมอุปกรณแลวเสร็จ ดังนี้
- ทอ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ทุกขนาด
2.4 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
2.5 สงตัวอยางกรวดกรองน้ํา และทรายกรองน้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมทั้งแคตตาล็อก
รายละเอียดของเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล, เครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง, ตูควบคุมพรอมอุปกรณไฟฟา
ภายใน, เครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด-ดางในน้ํา, เครื่องมือชุดตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ํา,เครื่องมือ
ตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ, เครื่องจายสารละลายคลอรีน, สี สารกันซึมประเภทซีเมนตเบส และตัวอยาง
วัสดุกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ กอนนํามาใชงาน ใหแลวเสร็จ
กอนสงงวดงานใหแลวเสร็จภายใน 50 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 (สุดทาย) จะจายเงินใหรอยละ 40 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว เปนเงิน 1,602,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองพันบาทถวน)
3.1 งานอาคาร
3.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.2 รางระบายน้ํา ตามแบบเลขที่ 911001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรางระบายน้ําแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
/3.1.3 ปายการประปา
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3.1.3 ปายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารปายการประปาแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.5 ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารประตูรั้วแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบ
แปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2.3 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.3.1 ทอสงน้ําดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่ อผู รั บ จ า งได ทํา การจัดหาและวางทอสงน้ําดิบสว นที่เหลือทั้งหมดแลว เสร็จ เรีย บรอย ถูกตอง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.2 ประสานทอระหวางระบบ ตามแบบเลขที่ 991032
เมื่ อผู รั บ จ า งได ทํ า การจั ด หาและประสานทอ ระหวา งระบบแลว เสร็ จ ทั้ ง หมด เรีย บรอ ย ถู กต อ ง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.3 ประสานทอที่ปากบอบาดาล ตามแบบเลขที่ 991033
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล ภายในบอบาดาลแลว
เสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลนทุกประการ
3.3.4 ประสานทอภายในโรงสูบน้ําดี ตามแบบเลขที่ 911006
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง ภายในโรงสูบน้ําแลวเสร็จ
ทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลน
ทุกประการ
3.3.5 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซางเมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอประปา
สวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.4 งานดิน
3.4.1 งานดิน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการปรับพื้นที่ ทําความสะอาดภายในระบบประปาแลวเสร็จ เรียบรอย ทุกประการ
3.5 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
3.5.1 เครื่องสูบน้ําดิบ พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล พรอมอุปกรณควบคุมแลว
เสร็จเรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ

-143.5.2 เครื่องสูบน้ําดี พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง พรอมอุปกรณควบคุมแลวเสร็จ
เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
3.5.3 เครื่องจายสารละลายคลอรีน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องจายสารละลายคลอรีน พรอมผงปูนคลอรีน จํานวน 1 ถัง
( 50 กิโลกรัม ) และเครื่องมือวิเคราะหปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จํานวน 1 ชุดแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตอง
ครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.4 เครื่องมือประจําการ ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและสงมอบเครื่องมือประจําการ จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปาโดย
ผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความเห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตาม
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.5 เครื่องมือตรวจวัด ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรั บจา งไดทําการจั ดหาและส งมอบเครื่องมือตรวจวัดความเปน กรด-ดางในน้ําพรอมสารเคมี
จํานวน 1 ชุด และเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ําพรอมสารเคมี จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปา
โดยผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความเห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตองครบถวนตาม
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.6 รั้วลวดหนาม ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรั้วลวดหนามแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.7 ระบบไฟฟาภายใน-นอก ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก-ในระบบ โรงสูบน้ําแลวเสร็จ เรียบรอย
ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการเมื่อผู
รับจางทําการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาภายนอก องคการบริหารสวนตําบลปาซางจะจายเงินตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค ประมาณการ ณ เวลาที่ทําการติดตั้งเทานั้น
- สงมอบตนฉบับพรอมทั้งพิมพเขียวของ AS BUILT DRAWING จํานวน 5 ชุด (ถามี)ใหแก
คณะกรรมการตรวจการจาง กอนวันสงมอบงานงวดสุดทาย 15 วัน (ถามี)
- ทําการทดสอบการสูบจายน้ําของระบบประปาหมูบานทั้งระบบ กอนสงมอบงานจางตอหนา
คณะกรรมการตรวจการจาง จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
- ทําการกอสรางตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการกอสรางแลวเสร็จทุกประการใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการที่ 3 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก บานปาซาง
หมูที่ 3 ตําบลปาซาง
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายเงินใหรอยละ 25 ของราคาคากอสราง
เปนเงิน 1,152,500 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
1.1 งานอาคาร
1.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก
ตอมอ
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คานคอดิน ติดตั้งเสา โครงการหลังคาแลวเสร็จ
1.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตอนลางเปนถังน้ําใส ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอแลวเสร็จ
1.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอ คาน
คอดิน แลวเสร็จ
1.2.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 2111100
เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม(ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอ คานคอ
ดินแลวเสร็จ
1.3 ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดมากกวา
หรือเทากับที่ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจางตองทําการกอสรางระบบประปา ตามแบบเลขที่
412003 (โรงสูบน้ํา) , 1221020 ( ถังกรองบาดาล ) , 3111045 ( หอถังสูง ) ตามแบบ
ชนิดไมตอกเสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคาเสาเข็ม / คาตอกเสาเข็มตามรายการ
รายละเอียด เฉพาะแหง ประกอบแบบ แปลนการกอสรางระบบประปา
1.4 เมื่อผูรับจางไดทําการทดสอบดินแลวเสร็จ โดยสงรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน จํานวน 3
เลม, ให แลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 2 จะจายเงินใหรอยละ 35 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการ
ประมาณการไว เปนเงิน 1,613,500.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)
2.1 งานอาคาร
2.2.1 ระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1141020
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางมุงกระเบื้อง งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบ ชองลม ประตู ฝา
เพดาน เทคอนกรีตพื้น ทางเทาแลวเสร็จ
2.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต พื้นถัง ผนังถัง แลวเสร็จ
2.2.2 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต เสา คาน พื้นชานพักบันได คานกลมรัดกน
ถังเก็บน้ําแลวเสร็จ
2.2.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 2111100
เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ผนัง คานกลม ฝาปดถังน้ําใสแลวเสร็จ
2.3 งานสาธารณูปโภค
2.3.1 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอจายน้ําประปาพรอมอุปกรณแลวเสร็จ ดังนี้
- ทอ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ 8.5 ทุกขนาด
2.4 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
2.5 สงตัวอยางกรวดกรองน้ํา และทรายกรองน้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมทั้งแคตตาล็อก

-16รายละเอียดของเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล, เครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง, ตูควบคุมพรอม
อุปกรณไฟฟาภายใน, เครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด-ดางในน้ํา, เครื่องมือชุดตรวจวัดสารละลายเหล็กใน
น้ํา,เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ, เครื่องจายสารละลายคลอรีน, สี สารกันซึมประเภทซีเมนตเบส
และตัวอยางวัสดุกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ กอนนํามาใชงาน
ใหแลวเสร็จภายใน 50 วัน
งวดที่ 3 (สุดทาย) จะจายเงินใหรอยละ 40 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทาง
ราชการประมาณการไว เปนเงิน 1,844,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน)
3.1 งานอาคาร
3.1.1 โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.2 รางระบายน้ํา ตามแบบเลขที่ 911001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรางระบายน้ําแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.3 ปายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารปายการประปาแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.1.5 ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารประตูรั้วแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบ
แปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2.1 ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1221020
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2.3 หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111045
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2.3 ถังน้ําใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 2111100
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.3.1 ทอสงน้ําดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอสงน้ําดิบสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.2 ประสานทอระหวางระบบ ตามแบบเลขที่ 991032
เมื่ อผู รั บ จ า งได ทํ า การจั ด หาและประสานทอ ระหวา งระบบแลว เสร็ จ ทั้ ง หมด เรีย บรอ ย ถู กต อ ง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.3 ประสานทอภายในโรงสูบน้ําดี ตามแบบเลขที่ 911006
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แลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3.4 ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง
เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ทํ า การจั ด หาและวางท อประปาส ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมดแล ว เสร็ จ เรีย บร อย ถูก ต อ ง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.4 งานดิน
3.4.1 งานดิน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการปรับพื้นที่ ทําความสะอาดภายในระบบประปาแลวเสร็จ เรียบรอย ทุกประการ
3.5 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
3.5.1 เครื่องสูบน้ําดิบ พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล พรอมอุปกรณควบคุมแลว
เสร็จเรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
3.5.2 เครื่องสูบน้ําดี พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง พรอมอุปกรณควบคุมแลวเสร็จ
เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
3.5.3 เครื่องจายสารละลายคลอรีน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่องจายสารละลายคลอรีน พรอมผงปูนคลอรีน จํานวน 1 ถัง
( 50 กิโลกรัม ) และเครื่องมือวิเคราะหปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จํานวน 1 ชุดแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตอง
ครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.4 เครื่องมือประจําการ ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและสงมอบเครื่องมือประจําการ จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปาโด
ยานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความเห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตาม
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.5 เครื่องมือตรวจวัด ตามายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรั บจา งไดทําการจั ดหาและส งมอบเครื่องมือตรวจวัดความเปน กรด-ดางในน้ํา พร อมสารเคมี
จํานวน 1 ชุด และเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ําพรอมสารเคมี จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปา
โดยผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความเห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตองครบถวนตาม
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.6 รั้วลวดหนาม ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารรั้วลวดหนามแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตาม
แบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.5.7 ระบบไฟฟาภายใน-นอก ตามรายละเอียดเฉพาะแหง
เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก-ในระบบ โรงสูบน้ําแลวเสร็จ เรียบรอย
ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการเมื่อผู
รับจางทําการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาภายนอก องคการบริหารสวนตําบลปาซางจะจายเงินตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค ประมาณการ ณ เวลาที่ทําการติดตั้งเทานั้น
/สงมอบ
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คณะกรรมการตรวจการจาง กอนวันสงมอบงานงวดสุดทาย 15 วัน (ถามี)
- ทําการทดสอบการสูบจายน้ําของระบบประปาหมูบานทั้งระบบ กอนสงมอบงานจางตอหนา
คณะกรรมการตรวจการจาง จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
- ทําการกอสรางตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการกอสรางแลวเสร็จทุกประการให แลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
โครงการที่ 4 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหวยหางหมูที่ 7 – บานหวย
หมากเอียก หมูที่ 5 ตําบลปาซาง
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง ในอัตรารอยละ 100 ของราคาคากอสรางแต
ตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว เปนเงิน 3,673,000 บาท (สามลานหกแสนเจ็ด
หมื่นสามพันบาทถวน)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ ใหควบถวนตามรูปแบบรายการ ใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป - เดือน นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับ
มอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 การจัดซื้อหรือการจัดจางจะมีการลงนามสัญญาหรือขอตกลง เปนหนังสือได
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชและไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว กรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณสามารถ ยกเลิกการ
จัดหาได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวด จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับ
จางและไดตกลงจางทําตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรม
เจาทาภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-19(2) จัดการใหสิ่งของที่จางดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการบริหารสวนตําบลแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่
กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ
2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคางานกอสรางคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชใน
กรณีที่คางาน กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีใชสัญญาแบบปรับราคาได (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สูตรปรั บราคา (สู ตรคา K) จะตองคงที่ที่ร ะดับ ที่กําหนดไวในวัน แลว เสร็จ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยสูตรของทางราชการ
ที่ไดระบุใน ขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
14.1 ชางโยธา
14.2 ชางกอสราง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
วันที่
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