ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2
ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลบัวทอง อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทองกาหนดและตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้า งบประมาณ 4,930,800 บาท ราคากลางใน
การก่อสร้าง 4,930,800 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,465,400 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. การจัดซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้รับการอนุมัติเพิ่ม
หน่วยดาเนินงานก่อสร้างจากจังหวัด สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

-2กาหนดดูสถานที่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ บ้านไผ่
หมู่ที่ 2 ตาบลบัวทอง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกาหนดฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
(การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะได้ดูสถานที่ก่อสร้าง และจะไม่ดู
สถานที่ก่อสร้างก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะยกเป็น
ข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตาบลในภายหลังมิได้
กาหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ระหว่าง
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ว่าการอาเภอเมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตาบลจะแจ้งรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และจะทาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 ธันวาคม
2559 เวลา 11.00-11.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.-บาท
ได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่
23 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.buathong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 09-4530-0131 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลบัวทอง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
----------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้า งบประมาณ 4,930,800 บาท ราคากลางในการก่อสร้าง 4,930, 800 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปด
ร้อยบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
/2.3 ผู้เสนอราคา…

-22.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,465,400.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.10 การจัดซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้รับการอนุมัติเพิ่ม
หน่วยดาเนินงานก่อสร้างจากจังหวัด สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจา กัดหรือบริษัทมหาชนจา กัด ให้ยื่นสา เนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

/(2) ในกรณีผู้เสนอราคา…

-3(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
ที่มีการกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน )
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน …180..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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-44.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอ
ราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา
ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทา การอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า
กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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-54.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่ 4,930,800.- บาท(สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ……180…..วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จานวน 246,540 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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-66. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
6.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
/6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง...

-76.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนตาบลภายใน...7….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ....5........ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ใน ข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้า
ประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาให้แล้วเสร็จดังนี้
- ปักผัง กาหนดขอบเขต ตาแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน
- ทดสอบรับน้าหนักบรรทุกดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน้าประปา ตามแบบแปลนแบบมาตรฐานระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า จานวน 1 จุด และรายงานผล
การทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/หากผลการทดสอบ…

-8- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้าหนักได้ของดิน รับน้าหนักบรรทุกประลัยได้ น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
แบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทาการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ 1141020 (ถังกรองผิว ดิน),2111100
(ถังน้าใส),3111045 (หอถังสูง) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม และยังคงต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอก เสาเข็มตาม
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้าหนักได้ของดิน รับน้าหนักบรรทุกประลัยได้ มากกว่าที่ระบุไว้ใน
แบบแปลนหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทาการก่อสร้างระบบประปา ตาม แบบเลขที่
1141020 (ถังกรองผิวดิน),2111100 (ถังน้าใส),3111045 (หอถังสูง) ตามแบบชนิดไม่ตอกเสาเข็มและผู้
รับจ้างจะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม /ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง
ระบบประปา
- โรงสูบน้า ตามแบบเลขที่ 412003 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ติดตั้ง
เสาโครงหลังคา มุงหลังคา
-ระบบกรองน้าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141020 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดินเทคอนกรีตพื้นก้นถังเสริม
เหล็กผนังถัง
- ถังน้าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดินเทคอนกรีตพื้นก้นถังเสริมเหล็กผนังถัง
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111045 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี)ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอ
ดิน รวมตั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และ
ระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคาน
- ประสานระบบไฟฟ้า รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและ
ชาระภายนอก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และการขยายเขต หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ศูนย์ฯ ได้ออกแบบไว้
- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้า และทรายกรองน้า ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล๊อ ก
รายละเอียดของ เครื่องสูบน้าหอยโข่ง เครื่องจ่ายน้ายาคลอรีน เครื่องจ่ายสารส้มน้า ให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนนามาใช้งาน ก่อนส่งงวดงาน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาให้แล้วเสร็จดังนี้
- โรงสูบน้า ตามแบบเลขที่ 412003 ก่อสร้าง โดยยังไม่ต้องมุงหลังคา ฉาบปูน ทาสี
- ระบบกรองน้าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141020 ก่อสร้าง โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาสี
- ถังน้าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 เทคอนกรีต โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาสี
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111045 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและคานชั้นที่ 1,2,3 คานก้นถัง
หอถัง ยกเว้นงานฉาบปูน – ทาสี และการประสานระบบท่อต่าง ๆ
- ระบบท่อส่งน้าดิบตามแบบเลขที่ อบต.บัวทอง ขุดวางทุกประการ

/งวดที่ 3 เป็นจานวนเงิน…

-940 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างระบบ

งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ
ประปาให้แล้วเสร็จดังนี้
- โรงสูบน้า ตามแบบเลขที่ 412003
ระบบกรองน้าบาดาล ตามแบบเลขที่ 1๑๔๑๐๒๐
- ถังน้าใส
ตามแบบเลขที่ 2111100
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 31110๔๕
- ป้ายบอกระดับน้า ตามแบบเลขที่ 991002
- ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ อบต.บัวทอง
- ประสานท่อระหว่างระบบ
ตามแบบเลขที่ 9110๓
- ติดตั้งเครื่องสูบน้าหอยโข่ง
ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้ง
- ประสานระบบไฟฟ้า ตามแบบ อบต.บัวทอง รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและเดิน
สายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้า
- ประสานท่อภายในโรงสูบ
ตามแบบเลขที่ 911006
- ระบบจ่ายน้ายาคลอรีน ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลาย
คลอรีน พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น60% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการฯ
- ระบบจ่ายสารส้มน้า ตามแบบเลขที่ 911006 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้มน้า พร้อมส่ง
มอบสารส้มน้า 1 ถังตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการฯ
- รางระบายน้า ตามแบบเลขที่ 911001 911005
- ท่อจ่ายน้า ตามแบบ อบต.บัวทอง วางท่อพร้อมอุปกรณ์
- ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จานวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง
- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง สารละลายเหล็กในน้า และเครื่องมือประจาการตาม
รายละเอียดในรายการละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเห็นชอบ
- ทาการทดสอบการสูบน้าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการ
จ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ทาการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา
- ทาการเก็บและทาความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ
17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ…0.25…….ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน

/10. การรับประกัน…

-1010. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……15..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีผลบังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งใบอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น และองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้รับการอนุมัติเพิ่มหน่วยดาเนินงานก่อสร้างจากจังหวัด สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาองค์การบริหารส่วนตาบลจะริบ
หลักประกันซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ริบหลักประกันซองใน
อัตราร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา

/(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม...

-11(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม
(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาด
กลางกาหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร
(3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
(4) ผู้ค้าที่ไม่
LOG IN เข้าสู่ระบบในการะยะเวลาการประมูลเว้นแต่จะเป็นเหตุ
สุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
(5) ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล
(6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย
11.5 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.6 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทาสัญญาแต่ไม่ไปทาสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย
11.7 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช.ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ…10….ของแต่ละ สาขาช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.1 ………ช่างโยธา……………….……………………………………………………
12.2 ………ฯลฯ……………………………………………………………………………
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

