
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย 

เร่ือง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขวิด ต าบลส าโรงชัย  
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าก าหนด  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย  มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขวิด ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ าก าหนด  ก าหนดส่งมอบงาน 180  วัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งราคากลางในการ ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,554,0๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  โดยแบ่งงวดงานออก                  
เป็น 4 งวด 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 639,720บาท (18%) (หกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ปักฝัง ก าหนดขอบเขต ต าแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (ถ้ามี) แล้วเสร็จ 
- ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา จ านวน 1 จุดและรายงานผลการทดสอบดิน 

โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ 
- โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่1141010 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาตอม่อโรงสูบพื้นถัง

ตะกอน,แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมตั้งแบบในของหอ

ถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถัง พร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงคาน 
แล้วเสร็จ 

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ า และทรายกรองน้ า ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อครายละเอียดของเคร่ืองสูบ
น้ าดี เครื่องสูบน้ าดิบ เครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีนให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อนน ามาใช้งานให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 ติดตั้งเสาโครงหลังคา เหล็กช่องลมระบายอากาศ ผูกเหล็ก
เทคอนกรีตพื้นโรงสูบ ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 เทคอนกรีต คานคอดิน เสา คานรับพื้นชั้นบน ผนังถังตกตะกอน ถัง

กรอง แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต ผนังถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและคานชั้นที่ 1,2,3, คานก้นถังพื้นและผนัง

ถัง ยกเว้นฝาถัง แล้วเสร็จ 
- ขุดประสานท่อเมนจ่ายน้ าประปา ตามแบบเลขที่ 0 และ 911001 วางท่อพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางประมาณ 3,000 

เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 
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งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี

- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ระบบท่อส่งน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911002 แล้วเสร็จทุกประการ 
- รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และ

การขยายเขต หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ ศูนย์ฯได้ออกแบบ
ไว้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน130 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 1,137,280บาท (32 %) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)                                   

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- ป้ายบอกระดับน้ า ตามแบบเลขที่ 991002 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ 
- รั้ว ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดี ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบพร้อมติดตั้ง  
- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดิบ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อม

ติดตั้ง แล้วเสร็จ 
- ประสานระบบไฟฟ้าภายใน ตามแบบที่ 0 และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเดินสายไฟฟ้า จาก

สายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ า 
- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อที่ระบบสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ตามแบบเลขที่ 911003 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อม

ส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น 60% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่กรรมการฯ 
- รางระบายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 911003 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ท่อจ่ายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จ านวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
- ส่งมอบเคร่ืองมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สารละลายเหล็กในน้ า สารส้ม และเครื่องมือประจ าการ ตาม

รายละเอียดในรายการละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ 
- ท าการทอสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็น

ที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ แล้ว
เสร็จให้แล้วเสร็จภายใน  180 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา รายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,777,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดงเชื่อถือ 
  6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
  7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน  วันที่   2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย ทั้งนี้ผู้ที่ไม่
มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หากได้มีการชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม ให้ถือว่าเสมือนว่าได้ยินยอมและรับทราบข้อมูลและค าชี้แจงดังกล่าวแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะ
น ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไม่ได้ 
  ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใน  วันที่  11 พฤศจิกายน 2559  ระหว่าง                 
เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์บริการข้อมูลท้องถ่ินของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน                    
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ ก าหนดเสนอประมูลราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 11.30 น. 
   ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ   1,000 .-  บาท                          
(-หนึ่ง พันบาทถ้วน-)   ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ถึง                    
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ 56-366034  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ 
www.samrongchai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9   
 

 
(นายประเสริฐ แช่มเดช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย 

http://www.samrongchai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์เลขที่ 01/2560 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขวิด ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าก าหนด  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ลงวันที่  20 ตุลาคม  2559 

************************** 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย ” มีความ
ประสงค์ที่จะ ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขวิด ต าบลส าโรงชัย 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าก าหนด  ก าหนดส่งมอบงาน   180  วันด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งราคากลางในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,554,0๐๐ บาท (-สามล้านห้า
แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 639,720บาท (18%) (หกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ปักฝัง ก าหนดขอบเขต ต าแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (ถ้ามี) แล้วเสร็จ 
- ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา จ านวน 1 จุดและรายงานผลการทดสอบดิน 

โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ 
- โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่1141010 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาตอม่อโรงสูบพื้นถัง

ตะกอน,แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมตั้งแบบในของหอ

ถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถัง พร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงคาน 
แล้วเสร็จ 

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ า และทรายกรองน้ า ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อครายละเอียดของเคร่ืองสูบ
น้ าดี เครื่องสูบน้ าดิบ เครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีนให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อนน ามาใช้งานให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 ติดตั้งเสาโครงหลังคา เหล็กช่องลมระบายอากาศ ผูกเหล็ก
เทคอนกรีตพื้นโรงสูบ ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 เทคอนกรีต คานคอดิน เสา คานรับพื้นชั้นบน ผนังถังตกตะกอน ถัง

กรอง แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต ผนังถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและคานชั้นที่ 1,2,3, คานก้นถังพื้นและผนัง

ถัง ยกเว้นฝาถัง แล้วเสร็จ 
- ขุดประสานท่อเมนจ่ายน้ าประปา ตามแบบเลขที่ 0 และ 911001 วางท่อพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางประมาณ 3,000 

เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี

- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ระบบท่อส่งน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911002 แล้วเสร็จทุกประการ 
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- รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และ

การขยายเขต หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ ศูนย์ฯได้ออกแบบ
ไว้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 1,137,280บาท (32 %) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)                                   

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- ป้ายบอกระดับน้ า ตามแบบเลขที่ 991002 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ 
- รั้ว ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดี ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบพร้อมติดตั้ง  
- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดิบ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อม

ติดตั้ง แล้วเสร็จ 
- ประสานระบบไฟฟ้าภายใน ตามแบบที่ 0 และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเดินสายไฟฟ้า จาก

สายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ า 
- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อที่ระบบสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ตามแบบเลขที่ 911003 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อม

ส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น 60% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่กรรมการฯ 
- รางระบายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 911003 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ท่อจ่ายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จ านวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
- ส่งมอบเคร่ืองมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สารละลายเหล็กในน้ า สารส้ม และเครื่องมือประจ าการ ตาม

รายละเอียดในรายการละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ 
- ท าการทอสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็น

ที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  180 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
   1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
    1.1  แบบรูปและรายการละเอียด   
    1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
    1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
    1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
    1.5  แบบสัญญาจ้าง 
    1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
     (1)  หลักประกันซอง 
     (2)  หลักประกันสัญญา 
    1.7  บทนิยาม   
             (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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    1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1   
     (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2    
   2.คุณสมบัติของผูป้ระสงคเ์สนอราคา 
   2.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   2.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
รายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลองอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,777,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัยเชื่อถือ 
   2.6  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
   2.7   นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   2.8   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยก เป็น  2 ส่วน  คือ 
    3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
     (3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
     (4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
     (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8 (1) 
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    3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี )  
     (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
     (3)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
     ( 4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ( 5)  บัญชีรายการก่อสร้าง 
     (6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
      (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)  
  4. การเสนอราคา 
       4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ ในเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
   4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   180  วัน  นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้   
    4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ                
ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ให้เร่ิมท างาน  
    4.5  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควรตรวจดูว่าร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2559”  ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                 
ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น.  ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ
ศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7  (1) ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2  และจะประกาศรายชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ
ศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรงชัย  จะแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิจะเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ 
 
 
 



 
             -5- 
   แข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการด าเนินการประมูล จ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อ  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงชัย จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ                  
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  
นับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ถือเป็นที่สุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  
เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ   
   คณะกรรมการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการ  
ใด ๆ ระหว่างการประมูลจ้างเพื่อให้การประมูลจ้าง ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
     (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  (UserID) และรหัสผ่าน 
(Password ) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
     (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ผู้โดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
     (3) ราคาเร่ิมต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะเร่ิมที่ 3,554,0๐๐ 
บาท (-สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
     (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย           
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
    (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ า ( Minimum  Bid) 
ไม่น้อยกว่าคร้ังละ  7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)   จากราคาเร่ิมต้น ในการประมูลฯ และการเสนอราคาคร้ังถัดๆไป ต้อง
เสนอราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า  7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอแล้ว 
     (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
     (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
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   5. หลักประกันซอง   
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  177,700 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกัน ให้ใช้ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้   
    5.1  เงินสด 
    5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย” โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการ ของทางราชการ 
    5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ  1.6 (1) 
     5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของธนาคารดัง
ระบุในข้อ 1.6 (1) 
    5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
    การคืนหลักหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย และองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงชัย ก าหนดหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังนี้ 
    1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ Log in เข้าสู่ระบบ 
    2.  ผู้มีสิทธิเสนอราคา Log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
ก าหนดโดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล 
    3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย  
    4.  ผู้ชนะการประมูลไม่ไปท าสัญญา  
    6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  จะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
    6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่น เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายนั้น              
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์           
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย  เท่านั้น 
    6.3  องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงค์เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย  
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
   6.4  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จ จริง อื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล                 
ส าโรงชัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผูม้ีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการกระท าการโดย ไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
    6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า                  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7    
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัยจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   7.  การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง ) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้เสนอราคาไม่มาท า
สัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น หากต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย 
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    (1)  เงินสด 
    (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย”   โดยเป็นเช็คลงวันที่               
ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
    (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.6 (2) 
    (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.6 (2)   
    (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
   8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
    องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น   4   งวด ดังนี ้

 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 639,720บาท (18%) (หกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ปักฝัง ก าหนดขอบเขต ต าแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ ถมดิน (ถ้ามี) แล้วเสร็จ 
- ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา จ านวน 1 จุดและรายงานผลการทดสอบดิน 

โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง เป็นผู้รับรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ 
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- โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่1141010 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาตอม่อโรงสูบพื้นถัง

ตะกอน,แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน รวมตั้งแบบในของหอ

ถังสูง ทั้ง 4 ด้านจนถึงระดับคานรับก้นถัง พร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถัง และระยะห่างระหว่างเสา ในแต่ละช่วงคาน 
แล้วเสร็จ 

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ า และทรายกรองน้ า ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อครายละเอียดของเคร่ืองสูบ
น้ าดี เครื่องสูบน้ าดิบ เครื่องจ่ายน้ ายาคลอรีนให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อนน ามาใช้งานให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003 ติดตั้งเสาโครงหลังคา เหล็กช่องลมระบายอากาศ ผูกเหล็ก
เทคอนกรีตพื้นโรงสูบ ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ 
- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 เทคอนกรีต คานคอดิน เสา คานรับพื้นชั้นบน ผนังถังตกตะกอน ถัง

กรอง แล้วเสร็จ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต ผนังถัง แล้วเสร็จ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ตั้งแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต เสาและคานชั้นที่ 1,2,3, คานก้นถังพื้นและผนัง

ถัง ยกเว้นฝาถัง แล้วเสร็จ 
- ขุดประสานท่อเมนจ่ายน้ าประปา ตามแบบเลขที่ 0 และ 911001 วางท่อพร้อมอุปกรณ์ ระยะทางประมาณ 3,000 

เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงิน 888,500 บาท (25%) (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน – โรงสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 412003ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี

- ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาส ี
- ระบบท่อส่งน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911002 แล้วเสร็จทุกประการ 
- รายการเฉพาะแห่ง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดต่อและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และ

การขยายเขต หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม(ถ้ามี) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ ศูนย์ฯได้ออกแบบ
ไว้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน130 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 1,137,280บาท (32 %) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)                                   

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  - ระบบกรองน้ าผิวดิน ตามแบบเลขที่ 1141010 ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
- ถังน้ าใส ตามแบบเลขที่ 2111100 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขที่ 3111030 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกประการ 
- ป้ายบอกระดับน้ า ตามแบบเลขที่ 991002 ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ 
- รั้ว ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดี ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบพร้อมติดตั้ง  
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- ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดิบ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ พร้อม
ติดตั้ง แล้วเสร็จ 

- ประสานระบบไฟฟ้าภายใน ตามแบบที่ 0 และรายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเดินสายไฟฟ้า จาก
สายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ า 

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี ตามแบบเลขที่ 911006 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ประสานท่อที่ระบบสูบน้ าดิบ ตามแบบเลขที่ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ตามแบบเลขที่ 911003 รายการเฉพาะแห่ง ติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อม

ส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น 60% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่กรรมการฯ 
- รางระบายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 911003 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ท่อจ่ายน้ า ตามแบบเลขที่ 911001 และ 0 แล้วเสร็จทุกประการ 
- ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จ านวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
- ส่งมอบเคร่ืองมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สารละลายเหล็กในน้ า สารส้ม และเครื่องมือประจ าการ ตาม

รายละเอียดในรายการละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ 
- ท าการทอสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็น

ที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  180 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)    

9. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.5  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง            
ตามแบบดังระบุในข้อ 1. 5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า...... 2......ปี.....-...เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย ได้รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม  
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....15....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
     11.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0815.3/ว1789 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการ
จัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ  องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  ได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น  
    ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน                        
ทั้งสิ้น 3,554,0๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
    11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย ได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น  ผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ มาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
     (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี                   
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 
 
 



 
       -10-  
     (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนหรือมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  ประการยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
     (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผู้ รับจ้าง จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดงแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มิได้  และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  4.7  (4)  (5) 
(6) และ (7) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะริบหลักประกันซอง จ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
     11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  7  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5  องค์การบริหารส่วนต าบล ส าโรงชัย  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช .ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ .รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 ของแต่ละสาขา  แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย   1   คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
    12.1  ช่างโยธา 
 
   13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย  และระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย 
 
 

(นางรัตติกาล จาบทอง) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

วันที่  20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 
 
 

 


