ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
เรื่อง ประมูลราคาการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
…………………………………………
องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลสระสี่ มุม มีค วามประสงค์ จะประมูล จ้า งโครงการก่อ สร้ างระบบ
ประปาหมู่บ้า น แบบผิวดิ นขนาดใหญ่ มาก หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนากาหนด
องค์ กรบริห ารส่ ว นตาบลสระสี่มุม อ าเภอกาแพงแสน จั งหวั ดนครปฐม พร้ อ มป้ า ยประชาสั มพั น ธ์ โครงการ
จานวน ๑ ป้ าย งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านห้า แสนบาทถ้ว น) ราคากลาง ๖,๕๐๐,๐๐๐.บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทีประมูลจ้างก่อสร้างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาไม่เ ป็นผู้ ที่ถู กระบุชื่ อไว้ ในบั ญชี รายชื่อผู้ ทิงงานของทางราชการและได้ แจ้ ง
เวีย นชื่ อ แล้ ว หรื อไม่เป็ น ผู้ที่ ได้ รับ ผลของการสั่ งให้นิ ติบุ ค คล หรือ บุค คลอื่ นเป็น ผู้ทิ งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่ว มกั นกับ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่น ที่เข้ า
เสนอราคารายอื่น /และหรือต้ องไม่เป็ นผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้ให้ บริ การตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส์ ณ วั น
ประกาศประมู ลจ้ างก่ อสร้า งด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่ เป็น ผู้ก ระทาการอัน เป็น การขั ดขวางการแข่ งขั น
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
๔. ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เ ป็นผู้ไ ด้รับเอกสิท ธิ์หรือ ความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันนัน
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมี ผลงานก่ อสร้างประเภทเดี ยวกันกับ งานที่ป ระมูลจ้ า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิ นไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็น ผลงานที่
เป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บบริ หารราชการส่ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. บุ ค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่ เป็ นคู่ สั ญญากับ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ ง ได้ ดาเนิ น การจั ด ซือจั ดจ้ างด้ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Goernment Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย น ใน ระบบอิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ

-๒–
กาหนดดู สถานที่ ก่อ สร้ างและฟั งการชีแจงเพิ่ มเติม ในวั นที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ ระหว่า งเวลา
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่ วนตาบลสระสี่มุม หากผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไ ป
ดูสถานที่ หรือไม่ เข้ารับฟั งคาชีแจงรายละเอียดเพิ่ มเติมจะถือว่าทราบดีอ ยู่แล้วจะนามาเป็ นข้ออ้า งในภายหลังมิไ ด้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
กาหนดยื่นซองเอกสารประมูล การจ้า งด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ในวั นที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ระหว่ าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื อจัด จ้างขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลระดั บ อ าเภอ (ที่ ว่ าการอ าเภอก าแพงแสน) และประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ท ธิ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก วั น ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติ ดต่ อขอซื้ อเอกสารประมูลการจ้ างด้ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์ ในราคาชุ ดละ ๗,๐๐๐.- บาท
(เจ็ ดพั น บาทถ้ วน) ได้ ที่ก องคลัง องค์ การบริ หารส่ วนต าบลสระสี่มุม ระหว่า งวั นที่ ๑๑ – ๒๒ พฤศจิ กายน
๒๕๕๙ สอบถามทางโทรศั พท์ หมายเลข ๐-๓๔๙๖-๒๖๙๓ ในวั นและเวลาราชการ หรือ ทางเว็ บไซด์ หรือ ดู
รายละเอีย ดได้ ที่ เว็ บ ไซด์ อบต.สระสี่มุม www.sasimum.go.th เว็ บ ไซด์ ข องส านัก งานส่ ง เสริ มการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด น ค ร ป ฐ ม www.ntplocal.go.th แ ล ะเว็ บ ไซด์ ข อ งส า นั ก งา น จั งห วั ด น ค ร ป ฐ ม
www.nakhonpathom.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายภูริ เนตรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
…………………………………………………………………..
ด้ว ยองค์ การบริห ารส่ วนตาบลสระสี่มุม ซึ่ง ต่อ ไปนี้เ รีย กว่ า “ องค์ การบริห ารส่ วนตาบล” มี ค วาม
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง ต าบลสระสี่ มุม องค์การ
บริห ารส่ว นตาบลสระสี่ มุม อ าเภอกาแพงแสน จังหวั ดนครปฐม พร้อมติดตั้ง ป้าย ประชาสั มพัน ธ์โครงการ รายละเอีย ด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ 6,500,000.- บาท ราคากลาง 6,500,000 บาท
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติบุ ค คล ที่ มีอ าชีพรับ จ้ างท างานที่ ป ระมูล จ้ างด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็น ผู้ทิ้งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3 ผู้เสนอ...
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2.3 ผู้เ สนอราคาต้ องไม่ เป็น ผู้มีประโยชน์ร่ว มกันกั บผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประมู ลจ้างด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทาการอัน เป็นการขัด ขวางการแข่งขั นราคาอย่ างเป็น ธรรม
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ ได้ รับเอกสารสิท ธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่ง อาจปฏิ เสธไม่ ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ความคุ้ มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เ สนอราคาต้อ งผ่า นการคั ดเลือ กผู้ มีคุ ณสมบั ติ เบื้ อ งต้ น ในการจ้ า งขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล
2.6 ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติบุ ค คลและมี ผ ลงานก่อ สร้ างประเภทเดีย วกั น กับ งานที่
ประมูลจ้า งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000.- บาท (สองล้า นหกแสนบาทถ้วน) และเป็ น
ผลงานที่เป็น คู่สัญ ญาโดยตรงกับส่ว นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่ าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมเชื่อถื อ
2.7 นิติบุค คลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญา ต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา
2.8 นิติ บุค คลที่จ ะเข้ าเป็ นคู่ สัญ ญากับ หน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งได้ ดาเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบีย นในระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วนโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อ ไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้น ส่วนจากัด หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับ รองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุค คล หนั งสือบริ คณห์ส นธิ บัญ ชีรายชื่ อกรรมการผู้จั ดการ ผู้ มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ ถือหุ้น รายใหญ่
พร้อมรับรองเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ เสนอราคาเป็ นผู้ เสนอราคาร่ วมกั นในฐานะเป็ นผู้ ร่ว มค้า ให้ ยื่น สาเนาสัญ ญา
ของการเข้า ร่วมค้ าสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่ว มค้า และในกรณี ที่ผู้เข้ าร่วมค้าฝ่า ยใดเป็ นบุค คลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบีย นพาณิ ชย์ ส าเนาใบทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(1) หนังสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อ ม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนัง สือมอบอ านาจซึ่ง ปิด อากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
/(4) สาเนา....
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(4) สาเนาหนั งสือ รับ รองผลงานก่อ สร้า ง พร้อ มทั้ งรับ รองสาเนาถูก ต้อ ง (ให้ใช้ ในกรณี ที่ มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เ สนอราคาต้อ งยื่ น ข้ อ เสนอตามแบบที่ ก าหนดไว้ใ นเอกสา รประมู ล ด้ว ยระบบ
อิเล็ก ทรอนิกส์ และหนั งสือ แสดงเงื่อ นไขการซื้ อและการจ้า งด้ว ยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อ ความให้ถูกต้ องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาให้ ชัดเจน จานวนเงิน ที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มีก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับ ตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้เ สนอราคาต้ อ งเสนอก าหนดยืน ราคาไม่ น้ อยกว่ า 180 วัน นับ แต่ วัน ยื น ราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืน ราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ เสนอราคาจะต้อ งก าหนดเวลาดาเนิน การตามสั ญญาที่จ ะจ้ างให้แ ล้ วเสร็ จ ไม่ เกิ น
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมให้เริ่มทางาน
4.5 ผู้เ สนอราคาจะต้อ งยื่ นเอกสารประมูล จ้า งด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์ จ่ าหน้า ซองถึ ง
ประธานกรรมการด าเนินการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมู ลจ้างตาม
เอกสารประมูลจ้ างด้ วยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560” ยื่ นต่อ คณะกรรมการดาเนิ น การประมูลด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 ระหว่ างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้ อ
การจ้ างขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลระดั บอ าเภอ (ที่ว่ าการอ าเภอกาแพงแสน) เมื่อ พ้น ก าหนดเวลายื่ นซอง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ ดขาด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาก่อ นหรื อ ในขณะที่ มีการเสนอราคาทาง
อิเล็ก ทรอนิก ส์ว่า มีผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิท ธิเสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้ นออกจากการเป็นผู้เ สนอราคา และ
ยกเลิ ก การประมู ล จ้ า งด้ วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และจะพิ จ ารณาลงโทษผู้ เสน อราคาดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่านการคั ดเลื อกเบื้อ งต้ น เพราะเหตุเ ป็น ผู้ป ระสงค์ จะเสนอ
ราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้ป ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ ร่วมกั นระหว่า งผู้ประสงค์
จะเสนอราคากั บ ผู้ ให้ บ ริ ก าร ตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วั น ประกาศประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทา ง
อิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ กระทาการอัน เป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นราคาอย่า งเป็ นธรรม
หรือเป็ นผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุท ธรณ์ค าสั่งดัง กล่าวต่ อหัวหน้าหน่ว ยงานที่
จัด หาพั สดุ ภายใน 3 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ แจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคาการวิ นิจ ฉั ยอุ ทธรณ์ข องหั วหน้ า
หน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นดีที่สุด
หากไม่ ปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้ างด้วยวิธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ประสบข้อขัด ข้อง จนไม่อาจดาเนิ นการต่อไปให้แ ล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่ง พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้ แทนผู้มีสิ ทธิเ สนอราคาพบปะหรื อติด ต่อสื่ อสารกับบุ คคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระยะเวลาของ
/การเสนอ...
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การเสนอราคาที่ ยั งเหลื อก่ อ นจะสั่ งพั ก กระบวนการเสนอราคา แต่ ต้อ งสิ้ น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวั น
เดียวกั น เว้ นแต่ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็น ว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แ ล้วเสร็จได้ โดยง่ ายหรื อขัด ข้องไม่
อาจแก้ ไ ขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ ก กระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา
สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ท ธิ์ใ นการตั ดสิ น ใจด าเนิ น การใด ๆ ระหว่ างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.6 ผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ ได้ รับ การคัด เลือ กให้เป็ นผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาจะต้อ งปฏิ บั ติ
ดังนี้
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อ เสนอทางเทคนิ ค
(2) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่
6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด
(5) ผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่ เสนอในการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีก าร ทางอิเล็ กทรอนิก ส์ จะต้ องต่ ากว่าราคาสูง สุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้ อ งเสนอลดราคา (Minimum Bid) ไม้ น้ อยกว่ าครั้ งละ 10,000.- บาท จากราคาสู งสุ ด ในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถัดๆ ไป ต้ องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ
เสร็จ สิ้นแล้ว จะต้ องยื นยัน ราคาต่อ ผู้ให้ บริก ารตลาดกลางอิเล็ กทรอนิ กส์ ราคาที่ยื นยัน จะต้ องตรงกั บราคาที่ เสนอ
หลังสุด
(8) ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้ บริก ารเสนอราคาทางอิเ ล็กทรอนิก ส์ และค่า ใช้จ่า ยในการเดิ นทางของผู้ให้บ ริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิก ส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 11.00 – 11.30 น. เป็นต้นไป ทั้ง นี้ จะแจ้งนัด หมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลั กประกันซอง พร้อมกับ การยื่นซองประมูลจ้างด้ วยระบบอิ เล็กทรอนิก ส์
จานวน 325,000.- บาท (สามแสนสองหมื่ นห้ า พัน บาทถ้ วน) โดยหลั กประกั น ซองจะต้ อ งมี ระยะเวลาการค้ า
ประกั นตั้ง แต่วัน ยื่นข้ อเสนอทางด้า นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้น สุดการยืน ราคา โดยหลั กประกันให้ใช้ อย่า ง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่ งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม” โดยเป็น เช็คลงวันที่ที่ยื่ น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษั ทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุน เพื่อการพาณิ ชย์แ ละประกอบธุ รกิจค้ าประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้ แจ้งชื่ อ
เวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารดังระบุในข้อ 1.6(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น ซองตามข้ อนี้ องค์ การบริห ารส่ วนตาบลสระสี่ มุม จะคืน ให้ ผู้ป ระสงค์เสนอ
ราคา หรือผู้ ค้าประกัน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้พิจ ารณาในเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้ นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลื อกไว้ซึ่ งเสนอราคาต่าสุด จะคื นให้ ต่อ เมื่อ ได้ท าสัญ ญาหรื อข้อ ตกลง หรือ เมื่อ ผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้ อผู กพั น
แล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมจะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมี คุ ณสมบั ติ ไม่ถู ก ต้อ งตามข้อ 2 หรื อยื่ นหลัก ฐานการเสนอ
ราคาไม่ ถูกต้ องหรือ ไม่ค รบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่น เอกสารประมู ลจ้า งด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ไม่ถู กต้ องตามข้ อ 4
แล้ว คณะกรรมการดาเนิ นการประมู ลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิก ส์จะไม่ รับพิจ ารณาข้อเสนอของผู้ยื่น เสนอรายนั้ น
เว้น แต่ เป็ นข้ อ ผิด พลาดหรือ ผิด หลงเพีย งเล็ กน้ อ ย หรื อผิ ดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประมูล จ้า งด้ วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ใ นส่ วนที่ มิใช่ สาระส าคัญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจ ารณาเห็น ว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ การบริ หาร
ส่วนตาบลสระสี่มุมเท่านั้น
6.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์ การบริหารส่วนตาบล
สระสี่มุม
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่า งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้ างด้ว ย
ระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ที่ เป็นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ป ระสงค์เสนอราคาราย
อื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการด าเนิน การประมูล จ้า งด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิก ส์ หรือองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลสระสี่มุม มี สิท ธิให้ ผู้
ประสงค์จ ะเสนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้ อเท็จ จริง อื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกั บผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาได้
องค์การบริหารส่ว นตาบลสระสี่มุม มีสิทธิที่จ ะไม่รับราคาหรือ ไม่ทาสัญ ญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การบริหารส่ว นตาบลสระสี่มุม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ ง
ราคาใดหรือ ราคาที่ เสนอทั้ง หมดก็ ได้ และอาจพิ จารณาเลือ กจ้า งในจ านวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
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พิจารณา ทั้ งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคั ญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่
มุมเป็ นเด็ ด ขาด ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาหรื อผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้อ งค่ า เสีย หายใดๆ มิ ได้ รวมทั้ง องค์ก าร
บริหารส่ว นตาบลสระสี่มุมจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเ สนอราคา
เป็น ผู้ทิ้ งงานไม่ ว่า จะเป็ นผู้ มีสิ ทธิเ สนอราคาที่ ได้รั บการคั ดเลื อกหรือ ไม่ก็ ตาม หากมีเหตุที่เ ชื่อได้ว่า การเสนอราคา
กระทาโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอั นเป็นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ป รากฏข้อเท็ จจริงภายหลังจาการประมูลจ้ างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ว่ า ผู้ป ระสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รั บการคัด เลือ กเป็น ผู้มีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกั นกั บผู้มีสิทธิ เสนอราคารายอื่น หรื อ
เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน ระหว่ างผู้มีสิ ทธิ เสนอราคากั บ ผู้ใ ห้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ณ วั นประกาศ
ประมู ลจ้า งด้ว ยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ หรือ เป็น ผู้มีสิ ทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขั ดขวางการแข่ งขัน ราคา
อย่างเป็น ธรรม ตามข้อ 1.7 องค์ การบริห ารส่ วนต าบลสระสี่มุมมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผู้มีสิทธิ เสนอราคาดัง กล่า ว
และองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใ น
ข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนตาบล ภายใน
7 วั น นั บ ถั ด จา กวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง และจ ะต้ อ งวา ง
หลัก ประกัน สัญ ญาเป็น จานวนเงินเท่ากั บร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้ างที่ประมูล จ้า งด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ไ ด้ ให้
องค์การบริหารส่วนตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2 ) เช็ คที่ ธนาคารสั่งจ่ ายให้ แก่ องค์ การบริห ารส่ วนต าบล โดยเป็น เช็ค ลงวั นที่ท าสั ญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 16(2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5) หนังสื อค้ าประกั นของบริษั ทเงินทุ น หรือ บริ ษัท เงิน ทุน หลั กทรัพย์ ที่ไ ด้รับ อนุ ญาตให้
ประกอบกิจ การเงินทุน เพื่อ การพาณิช ย์และประกอบธุร กิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ 1.6(2)
หลักประกันนี้จะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่ สัญญาพ้ นจากข้ อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ...20.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
1.1 ทดสอบดิน โดยทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของดินแล้วเสร็จ
1.2 ระบบกรองน้าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. โดยตอกเสาเข็ม ขุด ดิน ผู กเหล็ก เทคอนกรี ต
เสาตอม่อโรงสูบผูกเหล็กคอนกรีตพื้นถัง ตกตะกอนแล้ วเสร็จ
1.3 ถังน้าใส 100 ลบ.ม. โดยตกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นถัง
1.4 หอถังสูง 45 ลบ.ม. โดยตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน
/งวดที่ 2...
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งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
2.1 ระบบกรองน้าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. ส่วนของผนังถังกรองแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาสี
2.2 ถังน้าใส 100 ลบ.ม. งานผนังถังน้าใสแล้วเสร็จ
2.3 หอถังสูง 45 ลบ.ม. งานคานชั้น 1 , คานชั้น 2 , คานชั้น 3 , คานชั้น 4 , คานรับก้น
ถังหอถังแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาสี
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
3.1 ระบบกรองน้าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. แล้วเสร็จ
3.2 ถังน้าใส 100 ลบ.ม. งานฝาถังน้าใสแล้วเสร็จ
3.3 หอถังสูง 45 ลบ.ม. งานผนัง คสล. หอถังแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน -ทาสี
3.4 โรงสูบน้า โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.5 ประสานท่อระหว่างระบบ แล้วเสร็จ
3.6 ท่อส่งน้าดิบ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.7 ประสานท่อภายในโรงสูบน้าดิบ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.8 ประสานท่อในโรงสูบน้าดี โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.9 งานวางท่อจ่ายน้าไม่น้อยกว่า 50% ของความยาวงานวางท่อ
งวดที่สุดท้าย (งวดที่ 4) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
4.1 ถังน้าใส 100 ลบ.ม. โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.2 หอถังสูง 45 ลบ.ม.โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.3 ป้ายบอกระดับน้าในถังน้าใส โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.4 ป้ายการประปา รั้ว ประตูรั้ว โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.5 งานวางท่อจ่ายน้าแล้วเสร็จ
4.6 ติดตั้งเครื่องสูบน้าดิบ โดยติดตั้งแล้วเสร็จ
4.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้าดี โดยติดตั้งแล้วเสร็จ
4.8 ประสานระบบไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายภายในโรงสูบแล้วเสร็จทุกประการ
4.9 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน โดยติดตั้งระบบจ่ายสารคลอรีนแล้วเสร็จทุกประการ
พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้น ไม่น้อยกว่า 60% แล้วเสร็จทุกประการ
4.10 รางระบายน้า โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.11 สระพักตะกอน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
4.12 ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด ด่าง และเครื่องมือประจาการประปา
4.13 ทาการทดสอบการสูบจ่ายน้าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง
4.14 ทาการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
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10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูล ด้วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส์ซึ่ งได้ ทาข้ อตกลงเป็นหนังสื อ หรือท าสั ญญาจ้า ง
ตามแบบดั งระบุ ใ นข้อ 1.5 แล้ ว แต่ ก รณี จ ะต้ อ งรั บ ประกั น ความช ารุ ด บกพร่อ งของงานจ้ า งที่ เ กิ ดขึ้ น ภายใน
ระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี นับ ถัดจากวันที่ องค์ การบริ หารส่วนตาบลได้ รับ มอบงาน โดยผู้รั บจ้ างต้ องรี บ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิ มภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-...
ของค่าจ้ างทั้งหมดแต่ ทั้งนี้จะต้องส่ง มอบหลั กประกันเงิน ล่วงหน้ า เป็นพั นธบัต รรัฐบาลไทย หรือหนั งสือค้าประกั น
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.6 (3) หรือ หนังสื อค้าประกันของบริษั ทเงิน ทุนหรือ บริษัท เงินทุ น
หลัก ทรัพย์ที่ ได้รั บอนุ ญาตให้ ประกอบกิ จการเงิน ทุน เพื่อ การพาณิชย์ และประกอบธุรกิ จค้าประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ งชื่อเวีย นให้ส่ว นราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ต ามแบบหนังสื อ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(3) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ ายเงิน แต่ละงวด องค์ การบริ หารส่ว นตาบลจะหัก เงินจานวนร้อ ยละ 10 ขอเงิ น
ที่ต้ องจ่า ยในงวดนั้ น เพื่ อเป็น การประกั นผลงานในกรณี ที่ เงิ นประกั นผลงานจะต้ องถูก หั กไว้ทั้ งสิ้ นไม่ต่ ากว่ า 6
เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผู้รับ จ้างมีสิ ทธิที่ จะขอเงิ นประกั นผลงานคืน โดยผู้ รับจ้ างจะต้ องวางหนังสื อค้ าประกั น
ของธนาคารซึ่ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งสื อค้าประกั นดั งระลุในข้อ 1.6(4) หรือ หนั งสื อค้ า
ประกั นของบริษัท เงินทุ น หรือบริษัท เงิน ทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับ อนุญ าตให้ประกอบกิจ การเงินทุ นเพื่ อการพาณิช ย์
และประกอบธุ รกิ จค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้ แจ้ งชื่ อเวีย นให้ห น่ว ยงานต่า ง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ต ามแบบหนังสื อค้าประกันดั งระบุในข้อ 1.6(4) มาวางไว้ ต่อองค์ การบริ หารส่ว นตาบล
เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลจะคื นเงิน ประกัน ผลงาน และ/หรื อหนัง สื อค้ าประกั นของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้ างสาหรั บงานจ้ างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจาปี 2560
การลงนามในสั ญญาจะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ องค์ ก ารบริห ารส่ วนตาบลสระสี่มุ ม ได้ รั บ
อนุมัติเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่ อสร้ าง ในการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ค รั้งนี้ เป็ นเงิ น
ทั้งสิ้น 6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้ว น)
13.2 เมื่อองค์การบริห ารส่วนตาบลสระสี่มุม ได้คัดเลือ กผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ น
ผู้รับจ้ างและได้ต กลงจ้ างตามการประมูลจ้า งด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รั บจ้างจะต้ องสั่ง หรือน าสิ่งของมา
เพื่อ งานจ้ างดังกล่า วเข้ามาจากต่า งประเทศ และของนั้ นต้ องนาเข้า มาโดยทางเรือ ในเส้น ทางที่ มีเรื อไทยเดิน อยู่
และสามารถให้บ ริการรับ ขนได้ต ามที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเ สนอราคาผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

/(1) แจ้งการ...

