ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน ครั้งที่ 2
เรื่ อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ จานวน 2 โครงการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
…………………………
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา จานวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไร่ สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.ไร่ สะท้อน กาหนด
ราคากลาง 2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ ฝาง ตามแบบ
แปลนกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไร่ สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไร่
สะท้อน กาหนด
ราคากลาง 2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรื อ
ต้องไม่ เป็ นผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู ้ใ ห้ บ ริ การตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วันประกาศประมู ล จ้า งด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต.ไร่ สะท้อน
6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,394, ,000 บาท
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ ฝาง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,394,000 บาท

-2และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่ อบต.ไร่ สะท้อนเชื่อถือ
7. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก
- ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ ฝาง
และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ทีท่ าการองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน
กาหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศู นย์ รวม
ข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ( ที่ว่าการอาเภอบ้ านลาด ชั้ น 2 ) และ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน วันที่ 22 ธันวาคม 2559 และกาหนดเสนอราคาใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 14.00 น . เป็ นต้ นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้ อเอกสารประมูลในราคาชุ ดละ 2,500 บาท ได้ที่ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไร่ สะท้อน ระหว่ างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึงเวลา
16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.raisathon.com และ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 032 – 499340 ในวันและเวลาราชการ
ในวันขอรับ/ซื้ อเอกสาร จะต้องนาเอกสารที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด มาแสดงด้วย ดังนี้
1 .หนังสื อรั บรองของสานัก งานทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั พร้ อมรายละเอีย ดวัตถุ ประสงค์ของห้าง
หุ น้ ส่ วน
2. หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) กรณี ให้บุคคลอื่นมารับ/ซื้ อเอกสารแทน ปิ ดอากรแสตมป์ ตามประมวล
รัษฎากรพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและของผูร้ ับมอบอานาจ

-3หมายเหตุ
“การจัด ซื้ อ หรื อจัด จ้ า งครั้ งนี้ จะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อข้ อ ตกลงเป็ นหนั ง สื อได้ ต่ อ เมื่ อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ผลใช้บงั คับ และกรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่ นแจ้งใบอนุ มตั ิเงินประจางวดแล้วเท่านั้น สาหรับกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้าง”
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายย้อม ศรี แจ้)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน

เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560
โครงการก่อสร้ างระบบก่อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้ านหนองแก
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
--------------------------------------------------------องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “อบต.ไร่ สะท้อน” มีความประสงค์จะประมูล
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน้ า อบต.ไร่ สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไร่ สะท้อน กาหนด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลางของงานก่อสร้ าง 2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรู ปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
1.4 หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สู ตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.8
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต.ไร่ สะท้อน
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า 1,394,000 บาท และเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่ อบต.ไร่
สะท้อนเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(3) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (1)
(4) สาหรับผูป้ ระกอบการร้ า นค้าให้ยื่นสาเนาหนังสื อใบทะเบีย นพาณิ ชย์และส าเนาใบทะเบี ยนภาษี
มูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี)
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ที่มีการกาหนดผลงาน
ตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(6) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้อ งยื่ น ข้อ เสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ใ นเอกสารประมู ล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่ า 240 วัน นับแต่ วันยืนยันราคาสุ ดท้ าย โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การตามสั ญ ญาที่ จ ะจ้า งให้ แ ล้ว เสร็ จ
ไม่ เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสั ญญาจ้ าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก อบต.ไร่ สะท้อน ให้เริ่ มทางาน
4.5 ก่อนยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบ
รู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-44.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการดาเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้ างตามเอกสารประมูลจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560” ยืน่ ต่ อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
ก่อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้ านหนองแก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
(ทีว่ ่าการอาเภอบ้ านลาด ชั้น 2 )
เมื่ อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แล้วจะไม่ รับ เอกสารเพิ่ ม เติ ม โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ก่ อ นหรื อในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และอบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ ไ ม่ ผ่า นการคัด เลื อ กเบื้ อ งต้น เพราะเหตุ เป็ นผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลอาจใช้ดุลย
พิ นิ จระงับ การประมู ล ชั่ว คราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่ อเริ่ ม ต้น กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง ให้
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ

-54.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่
ราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
เมื่อผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องเริ่ ม 2,788,000 บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ย
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคา ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่ มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid)
ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่ มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคา
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อ
ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 –
14.30 น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาตามประกาศ อบต.ไร่ สะท้อน เรื่ อง
กาหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค เงินประกันซอง
จานวน 139,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้ าพันสี่ ร้อยบาทถ้ วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรื อ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่ วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั เลื อกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่ าสุ ด
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ ี อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด
หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ อบต.ไร่ สะท้อน เท่านั้น
6.3 อบต.ไร่ สะท้อน สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอบต.ไร่ สะท้อน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทา ให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิ นการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทาสัญญาคณะกรรมการดาเนิ นการ
ประมูล หรื อ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 อบต.ไร่ สะท้อน ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ อบต.ไร่ สะท้อน เป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนิ นงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการดาเนิ นการประมูล หรื อ อบต.ไร่ สะท้อน จะให้ผมู ้ ี สิทธิ เสนอราคารายนั้นชี้ แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
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ราคาที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ี สิทธิ เสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ 1.8 อบต.ไร่ สะท้อน มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และ อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาลงโทษผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
7. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.5 กับ อบต.ไร่ สะท้อน ภายใน....7…. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ....5.... ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ อบต.ไร่ สะท้อน ยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วัน ทาการของทางราชการ
7.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่ วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน…. 15….วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
8.1 อบต.ไร่ สะท้อน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ นโครงการละ .....3.... งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 54.76 ของค่ าจ้ าง (จานวนเงิน 1,526,742 บาท)
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระบบกรองน้ าบาดาล ถังน้ าใส หอถังสู ง
ให้ แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 13.64 ของค่ าจ้ าง (จานวนเงิน 380,394 บาท)
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน โรงสู บน้ า จานวน 1 หลัง รางระบายน้ า ป้ ายการประปา ป้ ายบอกระดับ
น้ าในถังน้ าใส ประตูร้ ัว (เฉพาะประตู) ระบบท่อส่ งน้ าดิบ การประสานท่อระหว่างระบบ การประสารท่อที่ปากบ่อ
บาดาล การประสารท่อภายในโรงสู บน้ าดี ให้ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
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เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ระบบท่อจ่ายน้ าประปา เครื่ องสู บน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม เครื่ อง
สู บน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ เครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี น เครื่ องมือประจาการประปา เครื่ องมือตรวจวัดความเป็ นกรด-ด่าง
ในน้ า เครื่ องมื อตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า ทดสอบการรั บน้ าหนักบรรทุ กของดิ น รั้วลวดหนาม การประสาน
ระบบไฟฟ้ าภายใน การประสานระบบไฟฟ้ าภายนอก รวมทั้งทาความสะอาดบริ เวณสถานที่ ก่อสร้ าง ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 45 วัน
9. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ….0.10….. ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาจ้าง ตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า…...2........ปี ......-.......เดือน นับถัดจากวันที่ อบต.ไร่ สะท้อน ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน......15........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
11. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ......-........ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ท้ งั นี้ จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงิ นล่วงหน้า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรื อหนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงิ นทุนหรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6.(3) ให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
12. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
12.1เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 “การจัดซื้ อหรื อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อได้
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงั คับ และกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่ นแจ้งใบอนุ มตั ิเงินประจางวดแล้วเท่านั้น สาหรับกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้าง”
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้ งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
12.2 เมื่อ อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประมู ลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์ แล้ว ถ้าผูร้ ั บจ้างจะต้องสั่ง หรื อนาสิ่ ง ของมาเพื่องานจ้า งดังกล่ าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้

-9(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ผูร้ ับจ้างสั่ง หรื อซื้ อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่ นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้อง
ได้รับอนุ ญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
12.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อ อบต.ไร่ สะท้อน
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่ วมเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น อบต.ไร่ สะท้อน จะริ บ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จดั หาทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
12.4 ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ ง อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 อบต.ไร่ สะท้อน จะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
12.5 อบต.ไร่ สะท้อน สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
13. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้ างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ.....10......ของแต่ละสาขา
ช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1....ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง.................................................................................................
13.2……………….. ………………………….-...........................................................................

-1014. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน

1 ธันวาคม 2559

เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560
โครงการก่อสร้ างระบบก่อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้ านไร่ ฝาง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
--------------------------------------------------------องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “อบต.ไร่ สะท้อน” มีความประสงค์จะประมูล
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไร่ ฝาง ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน้ า อบต.ไร่ สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไร่ สะท้อน กาหนด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลางของงานก่อสร้ าง 2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรู ปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
1.4 หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สู ตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.8
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต.ไร่ สะท้อน
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงิ นไม่น้อยกว่า 1,394,000 บาท และเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่ อบต.
ไร่ สะท้อนเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(3) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (1)
(4) สาหรับผูป้ ระกอบการร้ า นค้าให้ยื่นสาเนาหนังสื อใบทะเบีย นพาณิ ชย์และส าเนาใบทะเบี ยนภาษี
มูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี)
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ที่มีการกาหนดผลงาน
ตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(6) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้อ งยื่ น ข้อ เสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ใ นเอกสารประมู ล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่ า 240 วัน นับแต่ วันยืนยันราคาสุ ดท้ าย โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้อ งเสนอก าหนดเวลาด าเนิ น การตามสั ญ ญาที่ จ ะจ้า งให้ แ ล้ว เสร็ จ
ไม่ เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก อบต.ไร่ สะท้อน ให้เริ่ มทางาน
4.5 ก่อนยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบ
รู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-44.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน่ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการดาเนิ นการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้ างตามเอกสารประมูลจ้ าง
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560” ยื่นต่ อคณะกรรมการดาเนินการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
ก่ อสร้ างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้ านไร่ ฝาง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
(ทีว่ ่าการอาเภอบ้ านลาด ชั้น 2 )
เมื่ อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แล้วจะไม่ รับ เอกสารเพิ่ ม เติ ม โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับหรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การประมู ล ก่ อ นหรื อในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และอบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ ไ ม่ ผ่า นการคัด เลื อ กเบื้ อ งต้น เพราะเหตุ เป็ นผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการประมูลอาจใช้ดุลย
พิ นิ จระงับ การประมู ล ชั่ว คราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่ อเริ่ ม ต้น กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง ให้
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ

-54.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่
ราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผูเ้ สนอราคาจะได้รับเลขประจาตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
เมื่อผูเ้ สนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่ มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องเริ่ ม 2,788,000 บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ย
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคา ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาเริ่ มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid)
ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่ มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคา
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อ
ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.30 – 15.00 น.
ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาตามประกาศ อบต.ไร่ สะท้อน เรื่ อง กาหนด วัน เวลา
สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค เงินประกันซอง
จานวน 139,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้ าพันสี่ ร้อยบาทถ้ วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี ระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรื อ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่ วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ อบต.ไร่ สะท้อน จะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั เลื อกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่ าสุ ด
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ ี อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด
หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ อบต.ไร่ สะท้อน เท่านั้น
6.3 อบต.ไร่ สะท้อน สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอบต.ไร่ สะท้อน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทา ให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิ นการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทาสัญญาคณะกรรมการดาเนิ นการ
ประมูล หรื อ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 อบต.ไร่ สะท้อน ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ อบต.ไร่ สะท้อน เป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนิ นงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการดาเนิ นการประมูล หรื อ อบต.ไร่ สะท้อน จะให้ผมู ้ ี สิทธิ เสนอราคารายนั้นชี้ แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ อบต.ไร่ สะท้อน มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น

-76.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ วา่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ี สิทธิ เสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ 1.8 อบต.ไร่ สะท้อน มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และ อบต.ไร่ สะท้อน จะพิจารณาลงโทษผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
7. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.5 กับ อบต.ไร่ สะท้อน ภายใน....7…. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ....5.... ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ อบต.ไร่ สะท้อน ยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วัน ทาการของทางราชการ
7.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่ วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน…. 15….วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
8.1 อบต.ไร่ สะท้อน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ นโครงการละ .....3.... งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 54.76 ของค่ าจ้ าง (จานวนเงิน 1,526,742 บาท)
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระบบกรองน้ าบาดาล ถังน้ าใส หอ
ถังสู ง ให้ แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 13.64 ของค่ าจ้ าง (จานวนเงิน 380,394 บาท)
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน โรงสู บน้ า จานวน 1 หลัง รางระบายน้ า ป้ ายการประปา ป้ ายบอก
ระดับน้ าในถังน้ าใส ประตูร้ ัว (เฉพาะประตู) ระบบท่อส่ งน้ าดิบ การประสานท่อระหว่างระบบ การประสารท่อที่ปาก
บ่อบาดาล การประสารท่อภายในโรงสู บน้ าดี ให้ แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

-8งวดสุ ดท้ าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 31.59 ของค่ าจ้ าง (จานวนเงิน 880,864 บาท)
เมื่ อผูร้ ั บ จ้า งได้ป ฏิ บ ัติง าน ระบบท่ อจ่ า ยน้ า ประปา เครื่ องสู บ น้ า บาดาลพร้ อมอุ ป กรณ์
ควบคุ ม เครื่ องสู บน้ าดี พร้ อมอุปกรณ์ เครื่ องจ่ายสารละลายคลอรี น เครื่ องมือประจาการประปา เครื่ องมือตรวจวัด
ความเป็ นกรด-ด่างในน้ า เครื่ องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน รั้วลวดหนาม
การประสานระบบไฟฟ้ าภายใน การประสานระบบไฟฟ้ าภายนอก รวมทั้งทาความสะอาดบริ เวณสถานที่ก่อสร้าง ให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
9. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ….0.10….. ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาจ้าง ตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า…...2........ปี ......-.......เดือน นับถัดจากวันที่ อบต.ไร่ สะท้อน ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน......15........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
11. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ......-........ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ท้ งั นี้ จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงิ นล่วงหน้า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรื อหนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงิ นทุนหรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6.(3) ให้แก่ อบต.ไร่ สะท้อน ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
12. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
12.1เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 “การจัดซื้ อหรื อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อได้
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงั คับ และกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่ นแจ้งใบอนุ มตั ิเงินประจางวดแล้วเท่านั้น สาหรับกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้าง”
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้ งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
2,788,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้ วน)
12.2 เมื่อ อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประมู ลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์ แล้ว ถ้าผูร้ ั บจ้างจะต้องสั่ง หรื อนาสิ่ ง ของมาเพื่องานจ้า งดังกล่ าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้

-9(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ผูร้ ับจ้างสั่ง หรื อซื้ อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้อง
ได้รับอนุ ญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
13.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อ อบต.ไร่ สะท้อน
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่ วมเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น อบต.ไร่ สะท้อน จะริ บ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จดั หาทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
13.4 ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่ ง อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 อบต.ไร่ สะท้อน จะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
13.5 อบต.ไร่ สะท้อน สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
14. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ อบต.ไร่ สะท้อน ได้คดั เลื อกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้ างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ.....10......ของแต่ละสาขา
ช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
14.1....ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง.................................................................................................
14.2……………….. ………………………….-...........................................................................
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สะท้อน
1 ธันวาคม 2559

