
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ 1/2551 
การจางกอสรางระบบประปาหมูบาน (แบบผิวดินขนาดใหญ)  หมูที่ 1,5,11 ตําบลเขาปู   

ตามประกาศองคการบริการสวนตําบลเขาปู      
ลงวันที่    9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2551 

--------------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลเขาปู   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน (ผิวดนิขนาดใหญ)  หมูที่ 1,5,11 ตําบล
เขาปู  อําเภอศรีบรรพต  จงัหวัดพัทลุง  ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ ของการ
ประปานครหลวงตามโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ําประปามาตรฐานหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั  และรายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.เขาปู เลขที่ 36/2550  ราคากลาง 2,600,000.-บาท (สองลานหกแสนบาทถวน)โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดงัตอไปนี ้
1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 1.1  แบบรูปรายละเอียด  
 1.2  แบบใบยืน่ขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 1.3  แบบสัญญาจาง  

1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน 
(1)  หลักประกันซอง  

  (2)  หลักประกันสัญญา 
  (3)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา (ถามี) 
 1.5  บทนิยาม  
  (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
        (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร  

  (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1  
  (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2  

1.7  กฎเกณฑในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
 2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 



 2
 
 
 
 2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต      
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 2.5  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
 2.6  ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใน  
วงเงินไมนอยกวา 1,300,000.- บาท(หนึง่ลานสามแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน 2 สวน คือ  
 3.1  สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด   ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษทัมหาชนจํากดั  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม    (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
  (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยืน่สําเนาสญัญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยืน่เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
  (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณชิย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (5)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.6(1) 
 3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.3 
  (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนทําการแทน 
  (3)  หลักประกันซองตามขอ 5 
  (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยืน่ ตามแบบในขอ 1.6(2) 
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4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี ้   
โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
 4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอยกวา  390  วัน  นับแตวนัยื่นเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
และราคาที่เสนอตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษอ่ืีน (ถามี) 
 4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดเวลาสงมอบงานจางไมเกิน   180  วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง 
 4.3  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงไวดวย
แลว โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดในราคาไมนอยกวา 360 วัน นับแตวนัยืนยันราคาสุดทาย โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสาร ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเดด็ขาด  
 คณะกรรมการ e-Auction จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.5 (1)  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2   และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวนัที่                    
     30      มกราคม  2550  เวลา 10.00 น. 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการ e-Auction กอน หรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอ
ราคากระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลิกการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวด
ราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ e-Auction การวนิิจฉัยอุทธรณของ
ปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
 การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคาเวนแตปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง มีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได 
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 4.5  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขา เสนอราคาตามประกาศของ องคการบริหารสวนตําบลเขา
ปู  จะตองปฏิบัติดังนี ้
  (1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวนั เวลา สถานที่ 
ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง   โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจาํตัว (User  ID)   และรหัสผาน 
(Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
  (2)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูให
บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 
  (3)  ราคาเริ่มตนในการประมลูคร้ังนี้จะเริ่มที่  2,600,000.-บาท (-สองลานหกแสนบาทถวน-) โดยใน
การเสนอราคาผูเสนอราคาจะตองเสนอลดราคาแตละครั้งเปนรายหนวย โดยมจีํานวนหนวยละ ....-..... บาท 
  (4)  ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที (ไมมีการขยายเวลาในการปดการประมูล) 
  (5)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาภายใน  15 นาทีแรก  ของการประมูลอยางนอยรายละ 1 คร้ัง       
มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา 
  (6)  กรณีที่มีการเสนอราคาภายใน 5 นาที กอนถึงกําหนดระยะเวลาปดการประมูล กําหนดระยะเวลา
ปดการประมูลจะถูกขยายออกเปนเวลา 5 นาที โดยอัตโนมัตินับจากกําหนดระยะเวลาปดการประมลู กรณีเชนวานี้จะ
เปนการขยายระยะเวลา โดยไมจํากัด  และการประมูลจะปดเมื่อไมมีผูใดเสนอราคาในระยะเวลา 5 นาทีสุดทายของ
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการประมูลที่กําหนด หรือที่ถูกขยายออกไป 
  (7)  หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยนืยนัราคาตอผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
  (8)  ในกรณีทีจ่ะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูลจะตอง
เสียคาบริการโดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาดําเนินการตางๆแลวรอยละ 0.40 แตไมเกนิ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน)  

5.  หลักประกันซอง 
 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยืน่ซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จาํนวน  130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน) 

5.1  เงินสด 
 5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก องคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยืน่ซองประกวดราคาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
 5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1) 
 5.4  หนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1) 
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 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต  ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกนัซอง 
ไมวาในกรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบีย้ 
 

6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
 6.1  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพจิารณาตัดสินดวย ราคา
รวม  
 6.2  หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม
ขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว) คณะกรรมการ e-Auction จะไม
รับพิจารณาขอเสนอ ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

6.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารประกวดราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในกรณีที่
มีผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.6 นอยกวา 3 ราย 
 6.5  ในการตัดสินการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ e-Auction 
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมคีวาม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 6.6  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้   เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด      ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริการสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ 
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อไดวา 
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน 
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 6.7  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.5 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว 
ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.6 และองคการบริหารสวนตําบลจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงเห็นวา การยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ดังกลาวได 
 

7.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ
องคการบริหารสวนตําบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลกัประกนัสัญญาเปนเงินจํานวน
เทากับรอยละหาของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํสัญญากอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4 (2) 
  (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  (5)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทนุ  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและการประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือคํ้าประกนัของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
กําหนด   (การใชหลักประกนัตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10  ลานบาท) 

  หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการประมูลราคาจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8.  คาจางและการจายเงิน 
 องคการบริหารสวนตําบลจะจายเปนเงนิคาจาง  โดยแบงออกเปน…3……งวดดังนี ้
 งวดที่  1   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30% ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน (รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบทาย)  ใหแลวเสร็จภายใน   60  วันนับจากวันทําสัญญาจาง 
 งวดที่  2   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    30%   ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน   (รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบทาย)  ใหแลวเสร็จภายใน   120   วนันับจากวันทาํสัญญาจาง 
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 งวดสุดทาย   เปนจํานวนในอัตรารอยละ  40% ของคาจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงาน (รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบทาย) ใหแลวเสร็จภายใน  180 วันนับจากวันทําสัญญาจาง  รวมทั้งสถานที่กอสราง
ใหสะอาดเรียบรอย 
 

9.  อัตราคาปรบั 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 7 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน 
 

10.  การรับประกันความชํารดุบกพรอง   
 ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทาํขอตกลงเปนหนังสือหรือทาํสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุใน ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน    โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได   
ดังเดิมภายใน…15…วัน    นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
 11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  แลวเทานั้น 
 11.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
  (1)  แจงการสั่งหรือนําเขาส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงจากเรืออ่ืน  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณไีมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
 
 
 11.3   ผูเสนอราคา  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา   
ที่ทางราชการกําหนดระบุลงในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
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ค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใช ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบยีบของทางราชการ 
 11.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเหน็ของอัยการจังหวัด  หรือสํานักงานอยัการสูงสุด  (ถามี) 

12.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดงักลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน  
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.   ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละ
สาขาชางและจะตองมีชางจาํนวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  12.1  สาขาชางโยธาหรือสาขากอสราง  คุณวุฒไิมต่ํากวาระดับ ปวช.                                  . 
  12.2…………-…………………………………………………………………………….. 
  12.3…………-…………………………………………………………………………….. 
13.  การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง     ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด  

  
องคการบริหารสวนตําบลเขาปู 
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