ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสราง จํานวน 3 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย มีความประสงคจะ
ประมูลจางโครงการกอสราง จํานวน 3 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดดังนี้
1.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 4 บานปาซางเหนือ
ตําบลปาซาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
2.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 9 บานนาเจริญ ตําบลปา
ซาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
3.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 15 บานตาดควัน
ตําบลปาซาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไม เ ป น ผู มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ให บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ณ วั น ประกาศประมู ล จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
โครงการที่ 1 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใน
วงเงินไมนอยกวา 1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)

-2โครงการที่ 2 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใน
วงเงินไมนอยกวา 1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)
โครงการที่ 3 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงิน
ไมนอยกวา 1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)
และเป น ผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ
สํ า นั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลป าซาง อํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง จั งหวั ด เชี ย งราย และกํ า หนดรั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เปนตนไป
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารประมูล ดังนี้
โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 1,500 บาท
โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 1,500 บาท
โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 1,500 บาท
ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ระหวางวันที่
28 พฤศจิกายน 2559 ถึง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pasanglocal.go.th และ
www.gprocurement.go.th หรือ ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-5317-3662 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

( นายสมควร นัยติ๊บ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01 / 2560
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Auction )
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
*********************
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา " องคการ
บริหารสวนตําบล" มีความประสงคจะ ประมูลจางโครงการกอสรางดังนี้
1.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 4 บานปาซางเหนือ
ตําบล ปาซาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
2.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 9 บานนาเจริญ ตําบล ปา
ซาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
3.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 15 บานตาดควัน
ตําบล ปาซาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
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 แบบบัญชี........

-21.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่ น และ / หรือต องไมเ ป น ผู มีผลประโยชน ร ว มกั นระหว างผูเ สนอราคากั บ ผู ใหบ ริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
โครงการที่ 1 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใน
วงเงินไมนอยกวา 1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)
โครงการที่ 2 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในวงเงินไมนอยกวา 1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)
โครงการ
ที่ 3 เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา
1,300,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่
จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procuremnt : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

/3.หลักฐานการ...

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี ผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลงานก อ สร า งพร อ มทั้ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.6 เทานั้น)
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
/4.การเสนอราคา........

-44. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 210 วัน นับแต
วันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวน
ตําบลฯ ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯ ลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ เอกสารประมูลจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดย จาหนา
ซองถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่ หนาซองวา “เอกสารประมูลการจาง
ตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01 /2560” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น หรื อเป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ 1.8 (1) ณ
วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงรายชื่อผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด
ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

/หากปรากฎตอ........

-5หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิ กสวา มีผู ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอั นเปน การขั ดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือ ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกส อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การประมู ล อาจใช ด ุ ล ยพิ น ิ จ ระงั บ การประมู ล ชั ่ ว คราว และกํ า หนดวั น และเวลา เพื ่อ เริ ่ม ตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล สงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การใดๆ
ระหว า งการประกวดราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User
ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
โครงการที่ 1 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ 2 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ 3 2,771,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
/(6) ผูมีสิทธิเสนอ...

-6(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid)
โครงการที่ 1 ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.- บาท จากราคาเริ่มตน ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
โครงการที่ 2 ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.- บาท จากราคาเริ่มตน ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
โครงการที่ 3 ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทาย ที่เสนอ ลดแลว
(7) ห ามผูมีสิ ทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประมู ลเสร็ จสิ้ นแล ว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นขอเสนอดานเทคนิค
โครงการที่ 1 จํานวน 138,550.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน-)
โครงการที่ 2 จํานวน 138,550.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน-)
โครงการที่ 3 จํานวน 138,550.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน-)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบลปาซาง” โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ
1.6 (1)
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-75.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวมรายโครงการ
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น
6.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหาร
สวนตําบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
6.4
ในการตั ดสิ นการประมูล จางด วยระบบอิเ ล็กทรอนิกสห รือในการทํ าสั ญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ
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-8หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิ กส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวน
ตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผู
มีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินการตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคา ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเปนผู มีผลประโยชนรว มกัน ระหวางผูมีสิ ทธิเ สนอราคากับ ผูให บริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิ กส ณ วั น
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ
องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
องคการบริหารสวนตําบล จะลงนามในสัญญาตอเมื่อไดรับอนุมัติใหใชพื้นที่แลวเทานั้น ผูชนะการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง ดังระบุในขอ 1.5 กับองคการ
บริหารสวนตําบล ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-97.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสว นทองถิ่น โดยเปน เช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนให
สวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให โดยไม มี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ คู สั ญ ญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
งวดที่ 1 จะจายเงินใหรอยละ 25 ของราคาคากอสราง
เปนเงิน 692,750 บาท ( หกแสนเก า หมื่ น
สองพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
1.1 งานอาคาร
-ปกผัง กําหนดขอบเขต ตําแหนง ระยะ ถายระดับ ถมดิน (ถามี) แลวเสร็จ
-โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003 ทําการตอกเสาเข็ม (ถามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐาน
ราก ตอมอ คานคอดินติดตั้งเสาโครงหลังคา แลวเสร็จ
1.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 122101เมื่อผูรับจางไดทําการตอกเสาเข็ม
(ถามี) ขุดดิน ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตพื้นกนถังเสริมเหล็กผนังถังแลวเสร็จ
- ถังน้ําใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นกนถังเสริมเหล็กผนังถังแลว
เสร็จ
- หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111030
เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ทํ า การตอกเสาเข็ ม
(ถามี) ขุดดิน ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอมอ คานคอดิน รวมทั้งตั้งแบบด านในของเสาหอถังสูง
ทั้ง 4 ดาน จนถึงระดับคานรับกนถังพรอมตรวจสอบศูนยกลางถังและระยะหางระหวางเสาในแตละชวงคานแลว
เสร็จ
- สงตัวอยางกรวดกรองน้ํา และทรายกรองน้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมทั้งแคตตาล็อกรายละเอียดของ
เครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล, เครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง, ตูควบคุมพรอมอุปกรณไฟฟา
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-10ภายใน, เครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด-ดางในน้ํา, เครื่องมือชุดตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ํา ,
เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ, เครื่องจายสารละลายคลอรีน, สี สารกันซึมประเภทซีเมนต เบส และ
ตัวอยางวัสดุกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ กอนนํามาใชงาน ใหแลว
เสร็จกอนสงงวดงาน
- ทดสอบ
ความสามารถในการรับ น้ําหนั กบรรทุ กของดิน บริเ วณกอสร างระบบประปาตามแบบมาตรฐานระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 1 จุด
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดนอยกวาหรือเทากับที่
ระบุไวในแบบแปลน ผูรับจางตองทําการกอสรางระบบประปา ตามแบบเลขที่ 412003 (โรงสูบน้ํา) , 1221010 (
ระบบกรองบาดาล ) , 3111030 ( หอถังสูง ) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็มและผูรับจางยังจะตองถูกหักคาเสาเข็ม /
คาตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียด เฉพาะแหง ประกอบแบบ แปลนการกอสรางระบบประปา
- หากผลการทดสอบ
ความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดมากกวา
หรื อ เท า กั บ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแบบแปลน
ผูรับจางตองทําการกอสรางระบบประปา ตามแบบเลขที่ 412003 (โรงสูบน้ํา) , 1221010 ( ระบบกรองบาดาล )
, 3111030 ( หอถังสูง ) ,ถังน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบชนิดไมตอกเสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคา
เสาเข็ม / คาตอกเสาเข็มตามรายการ และผูรับจางจะตองถูกหักคาเสาเข็ม/คาตอกเสาเข็ม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เฉพาะแหง จํานวนเงิน 171,194 บาท ประกอบแบบ แปลนการกอสรางระบบประปา
- เมื่อผูรับจางไดทําการทดสอบดินแลวเสร็จ โดยสงรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน จํานวน 3 เลม, ให
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา ซึ่งจะแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 จะจายเงินใหรอยละ 35 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการ
ไว
เปนเงิน 969,850 บาท (เกาแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)
2.1 งานอาคาร
- โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางมุงกระเบื้อง งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง
ติดตั้งวงกบ ชองลม ประตู ฝาเพดาน
เทคอนกรีตพื้น ทางเทาแลวเสร็จ
2.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม/ชม. ตามแบบเลขที่ 1221010เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางแลว
เสร็จโดยยังไมตองฉาบปูนทาสี
- ถังน้ําใส ตามแบบเลขที่ 2111100 เมื่อผูรับจางไดทําการเทคอนกรีตแลวเสร็จโดยยังไมตองฉาบปูนทาสี
- หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขที่ 3111030 เมื่อผูรับจางไดทําการผูกเหล็ก ประกอบ
แบบ เทคอนกรีต เสา คาน พื้นชานพักบันได คานกลมรัดกนถังเก็บน้ํา หอถัง แลวเสร็จ ยกเวนงาน
/ฉาบปูน...

-11ฉาบปูน ทาสี และการประสานระบบทอตาง ๆซึ่งจะแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัด จากวันลงนามใน
สัญญา
งวดที่ 3 (สุดทาย) จะจายเงินใหรอยละ 40 ของราคาคากอสรางแตตองไมเกินราคากลางที่ทางราชการ
ประมาณการไว เปนเงิน 1,108,400 บาท หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดพันสี่รอยบาทถวน)
3.1 งานอาคาร
- โรงสูบน้ํา ตามแบบเลขที่ 412003 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ
เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุ ก
ประการ
- รางระบายน้ํา ตามแบบเลขที่ 911001 เมื่อผูรับจางได ทําการกอสรางอาคารรางระบายน้ําแลวเสร็ จ
ทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุก
ประการ
- ปายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารปายการประปาแลวเสร็จ
ทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุก
ประการ
- ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921001
เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารประตูรั้วแลวเสร็จทั้งหมด
เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1221010
เมื่อผูร ับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน ตา ม แบ บ แป ล น
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ - หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร ตาม
แบบเลขที่ 3111030 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคารในสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง
ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.3 งานสาธารณูปโภค
- ทอสงน้ําดิบ ตามแบบเลขที่ อบต.ปาซาง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและวางทอสงน้ําดิบสวนที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถว นตามแบบแปลน รายละเอีย ดเฉพาะแห ง และคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลนทุกประการ
- ประสานทอระหวางระบบ ตามแบบเลขที่ 991005 เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอ
ระหวางระบบแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลนทุกประการ

/-ประสานทอ...

-12- ประสานทอที่ปากบอบาดาล ตามแบบเลขที่ 991007เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอ
เครื่องสูบน้ําดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล ภายในบอบาดาลแลวเสร็จทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
- ประสานทอภายในโรงสูบน้ําดี ตามแบบเลขที่ 911006 เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและประสานทอ
เครื่ อ งสู บ น้ํ า ดี แบบหอยโข ง ภายในโรงสู บ น้ํ า แล ว เสร็ จ ทั้ ง หมด เรี ย บร อ ย ถู ก ต อ ง ครบถ ว นตามแบบแปลน
รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
- ทอจายน้ําประปา ตามแบบเลขที่ 911001 , ตามแบบ อบต.ปาซาง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและ
วางทอประปาทั้งหมดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลนทุกประการ
3.4 งานดิน
3.4.1 งานดิน ตามรายละเอียดเฉพาะเมื่อผูรับจางไดทําการปรับพื้นที่ ทําความสะอาดภายในระบบประปา
แลวเสร็จ เรียบรอย ทุกประการ
3.5 งานไมอยูในขายไดรับการพิจารณาปรับราคา
- เครื่องสูบน้ําดิบ พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะเมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องสู บ น้ําดิบ แบบซั บเมิ สซิ เบิ้ ล พรอมอุป กรณควบคุ มแล ว เสร็จ เรีย บร อย ถูกต องครบถ ว นตามแบบแปลน
รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
- เครื่องสูบน้ําดี พรอมอุปกรณควบคุม ตามรายละเอียดเฉพาะแหง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี แบบหอยโขง พรอมอุปกรณควบคุมแลวเสร็จ เรี ย บร อ ย ถู ก ต อ งครบถ ว นตามแบบแปลน
รายละเอียดเฉพาะแหงทุกประการ
- เครื่องจายสารละลายคลอรีน ตามรายละเอียดเฉพาะแหง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและติดตั้งเครื่อง
จายสารละลายคลอรีน พรอมผงปูนคลอรีน จํานวน 1 ถัง ( 50 กิโลกรัม ) และเครื่องมือวิเคราะหปริมาณคลอรีน
หลงเหลือ จํานวน 1 ชุดแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลนทุกประการ
- เครื่องมือประจําการ ตามรายละเอียดเฉพาะแหง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและสงมอบเครื่องมือ
ประจําการ จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิตน้ําประปา โดยผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความ
เห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลน
ทุกประการ
- เครื่องมือตรวจวัด ตามรายละเอียดเฉพาะแหง เมื่อผูรับจางไดทําการจัดหาและสงมอบเครื่องมือ
ตรวจวัดความเปนกรด-ดางในน้ําพรอมสารเคมี
จํานวน 1 ชุ ด และเครื่ องมื อตรวจวั ด สารละลายเหล็ กในน้ํ า
พรอมสารเคมี จํานวน 1 ชุด ใหแกผูผลิต น้ําประปาโดยผานคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และใหความ
เห็นชอบแลวเสร็จ เรียบรอย
ถูกตองครบถวนตามรายละเอียดเฉพาะแหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุก
ประการ
/-รั้วลวดหนาม...

-13- รั้วลวดหนาม ตามแบบเลขที่ 921001 เมื่ อผู รับ จ างได ทําการกอสร างอาคารรั้ วลวดหนามแลว เสร็ จ
ทั้งหมด เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน
ตามแบบแปลน รายละเอี ย ดเฉพาะแห ง และคํ าชี้แจงประกอบแบบ
แปลนทุกประการ
3.5.7 ระบบไฟฟาภายใน-นอก ตามรายละเอียดเฉพาะแหง เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ทํ า การจั ด หาและติ ด ตั้ ง
อุปกรณไฟฟาภายนอก-ในระบบ โรงสูบน้ําแลวเสร็จ เรียบรอย ถูกตองครบถวนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะ
แหง และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ เมื่อผูรับจางทําการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาภายนอก
ทําการทดสอบการสู บ จายน้ํ าของระบบประปาหมู บ านทั้ งระบบ ก อนส งมอบงานจ างต อหน า
คณะกรรมการ ตรวจการจาง จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง
ทําการกอสรางตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการกอสรางแลวเสร็จทุกประการ ซึ่งจะแลวเสร็จ
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย
ตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย จนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง ผู รั บ จ า ง
จะตองสงมอบงานครั้งละ 1 งวดงาน ตามลําดับเทานั้น จะสงมอบงานครั้งละมากกวา 1 งวดงานไมได
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป - เดือน นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงาน โดย
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัตเิ งินประจํา
งวด จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และไดรับอนุมัติใหใชพื้นที่แลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางทําตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง

/เปนผูรับจาง...

-14เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ดการใหสิ่ งของที่จางดั งกลาวบรรทุ กโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการบริหารสวนตําบลแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองจํานวน
รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้ อาจพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคางานกอสรางคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณี
ที่คางาน กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีใชสัญญาแบบปรับราคาได (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สูตรปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลไดขยายออกไป โดยสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ
1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
/ดังกลาว ...

-15ดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
แตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
14.1 ชางโยธา
14.2 ชางกอสราง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว างระยะเวลาการก อ สร า ง ผู รั บ จ างพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ ที่ก ฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

