
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 
 เรื่อง ประมูลราคาการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

หมู่ท่ี ๑๐ บ้านหนองระแหง ต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
………………………………………… 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม   มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน  าก าหนด 
องค์กรบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย  งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๖,๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทีประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้า
เสนอราคารายอ่ืน/และหรือต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันนั น 
 ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกหม่ืนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซ่ึงมีมูลค่าไม่ 
เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๘.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์  (e-Goernment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ยน ใน ระบบ อิเล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังการชี แจงเพ่ิมเติม ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หากผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไป
ดูสถานที่หรือไม่เข้ารับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถือว่าทราบดีอยู่แล้วจะน ามาเป็นข้ออ้างในภายหลังมิได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                    
ระหว่าง เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน)  และประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  วันท่ี ๒  
ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐.- บาท 
(เจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ท่ีกองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ระหว่างวันที่ ๑๑ –  ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  สอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐-๓๔๙๖-๒๖๙๓ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซด์ หรือดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ อบต.สระสี่มุม www.sasimum.go.th เว็บไซด์ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด น ค ร ป ฐ ม www.ntplocal.go.th แ ล ะเว็ บ ไซ ด์ 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) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
     
   

http://www.sasimum.go.th/


 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี   E1/2560     
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

หมู่ท่ี 10 บ้านหนองระแหง ต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ลงวันท่ี    11  พฤศจิกายน 2559 

………………………………………………………………….. 
 

               ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
 ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง ต าบลสระสี่ มุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมติดต้ังป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณ 6,500,000.- บาท ราคากลาง 6,500,000  บาท  
 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                       1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                     1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                     1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.5 แบบสัญญาจ้าง 
   1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 
    (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 เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   2.6 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเชื่อถือ 
   2.7 นิติบุคคลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
   2.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
              3. หลักฐานการเสนอราคา 
                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วนโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก ดังนี้ 
                   3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้ มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองเนาถูกต้อง  
   (2) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  
   (3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8(1) 
  3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปน้ี 
   (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 
   (2) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
   (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
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   (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่ มี
การก าหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
   (5) บัญชีรายการก่อสร้าง 
   (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
 4. การเสนอราคา 
                4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสา รประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตั วเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   4.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมให้เริ่มท างาน  
   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตาม
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ท่ีว่าการอ าเภอก าแพงแสน)  เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน                                 
   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ ให้ บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทา ง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นดีที่สุด 
   หากไม่ปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระยะเวลาของ 
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การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                             4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุมจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(2) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ 
6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนด 

(5) ผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา 

โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคา (Minimum Bid) ไม้น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ  
เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 

(8) ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ต้ังแต่ 
เวลา 11.00 – 11.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) 
ให้ทราบต่อไป 
                5. หลักประกันซอง 
                        ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 325,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันต้ังแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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                        5.1 เงินสด 
                        5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม” โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ียื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
                        5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)  
                        5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารดังระบุในข้อ 1.6(1) 
        5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย   
   หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม จะคืนให้ผู้ประสงค์เสนอ
ราคา หรือผู้ ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
   การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
                 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                            6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   6.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมเท่านั้น 
                            6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                             (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สระสี่มุม 
                                 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคาราย
อ่ืน 
                           6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีสิทธิให้ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                             6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ 
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พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่
มุมเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
เป็น ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7. การท าสัญญาจ้าง 
                          ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ 1.5 กับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน 7     วัน   นับ ถั ดจา กวั นที่ ไ ด้ รับ แจ้ง  และจะต้องวา ง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5   ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                     (1) เงินสด 
                        (2 ) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
                         (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 
ข้อ 16(2)                 
      (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         (5) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6(2) 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
            8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    4  งวด ดังนี้ 
                  งวดท่ี 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ...20.....ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

1.1 ทดสอบดิน โดยทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดินแล้วเสร็จ 
1.2 ระบบกรองน้ าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. โดยตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีต

เสาตอม่อโรงสูบผูกเหล็กคอนกรีตพ้ืนถังตกตะกอนแล้วเสร็จ 
1.3 ถังน้ าใส 100 ลบ.ม. โดยตกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนถัง 
1.4 หอถังสูง 45 ลบ.ม. โดยตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน  
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งวดท่ี 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ     25    ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
   2.1 ระบบกรองน้ าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. ส่วนของผนังถังกรองแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาสี 
   2.2 ถังน้ าใส 100 ลบ.ม. งานผนังถังน้ าใสแล้วเสร็จ 
   2.3 หอถังสูง 45 ลบ.ม. งานคานชั้น 1 , คานชั้น 2 , คานชั้น 3 , คานชั้น 4 , คานรับก้น
ถังหอถังแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาสี   

งวดท่ี 3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ     25    ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
 3.1 ระบบกรองน้ าผิวดิน 20 ลบ.ม./ชม. แล้วเสร็จ 
 3.2 ถังน้ าใส 100 ลบ.ม. งานฝาถังน้ าใสแล้วเสร็จ 
 3.3 หอถังสูง 45 ลบ.ม. งานผนัง คสล. หอถังแล้วเสร็จ ยกเว้นฉาบปูน-ทาสี 
 3.4 โรงสูบน้ า โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 3.5 ประสานท่อระหว่างระบบ แล้วเสร็จ 
 3.6 ท่อส่งน้ าดิบ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 3.7 ประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดิบ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 3.8 ประสานท่อในโรงสูบน้ าดี โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 3.9 งานวางท่อจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 50% ของความยาวงานวางท่อ 
  งวดท่ีสุดท้าย (งวดท่ี 4)  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    30       ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงาน รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย    
         4.1 ถังน้ าใส 100 ลบ.ม. โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.2 หอถังสูง 45 ลบ.ม.โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.3 ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.4 ป้ายการประปา รั้ว ประตูรั้ว โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.5 งานวางท่อจ่ายน้ าแล้วเสร็จ 
 4.6 ติดต้ังเครื่องสูบน้ าดิบ โดยติดต้ังแล้วเสร็จ 
 4.7 ติดต้ังเครื่องสูบน้ าดี โดยติดต้ังแล้วเสร็จ 
 4.8 ประสานระบบไฟฟ้า โดยติดต้ังระบบไฟฟ้า เดินสายภายในโรงสูบแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.9 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน โดยติดต้ังระบบจ่ายสารคลอรีนแล้วเสร็จทุกประการ 

พร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60% แล้วเสร็จทุกประการ 
 4.10 รางระบายน้ า โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.11 สระพักตะกอน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ 
 4.12 ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด ด่าง และเครื่องมือประจ าการประปา 
 4.13 ท าการทดสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง 
 4.14 ท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ  
9. อัตราค่าปรับ 

                        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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            10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                        ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ  1.5  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า    2     ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
            11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-... 
ของค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6(3) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  
 12. การหักเงินประกันผลงาน 
   ในการจ่ายเงินแต่ละงวด องค์การบริหารส่วนต าบลจะหักเงินจ านวนร้อยละ 10 ขอเงิน
ที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพ่ือเป็นการประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังสิ้นไม่ต่ ากว่า 6 
เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
   ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระลุในข้อ 1.6(4) หรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6(4) มาวางไว้ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือเป็นหลักประกันแทนได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
 13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
     13.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ประจ าปี 2560 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุมได้รับ
อนุมัติเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แล้วเท่าน้ัน 
   ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
   13.2 เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่ มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาผู้เสนอ
ราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
 
 
 
           /(1) แจ้งการ... 
 




