
~ 1 ~ 
 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  
  เลขท่ี   2/2561 

การจางกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก หมูท่ี 4 บานหนองเม็ก  
       ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด   

ลงวันท่ี   22   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
  

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “  องคการบริหารสวนตําบล”  มี 
ความประสงคจะประกวดราคาจางโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก  หมูท่ี 4  บาน
หนองเม็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก ของสํานักบริหารจัดการน้ํา  
กรมทรัพยากรน้ํา   เปนเงินจํานวน  4,829,000  บาท  (สี่ลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
ณ หนองขี องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ตําบลโคกสะอาด  อําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบสัญญาจางท่ัวไป 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1) หลักประกันสัญญา 
1.5 สูตรการปรับราคา  
1.6 บทนิยาม 

(1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
 
2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ  

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง    

2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3 

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน 
ตําบล  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางใน 
วงเงินไมนอยกวา  2,414,500 บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน ) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ 

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง 
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก 
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาไดท้ังนี้  “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ” หมายความวา  
กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

2.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.13 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน 
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

/(ข) บริษัท... 
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
(ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
    (4.1)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย 

อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1ครบถวน ถูกตองแลว  

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงติด  

อากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจ
เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

(2)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
(3) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
(4) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวนถูกตองแลว  
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย 

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง 
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ  1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
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ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ 
ราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30  วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนด 
ยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  

4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน 
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี  4  มกราคม  2561  ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคา 
ใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)เพ่ือเปนการเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.6 (1) หรือไม 
หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา  กอนหรือในขณะท่ีมี 
การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ  1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตองคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการบริหารสวนตําบล  

4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไว 

ดวยแลว 
(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
/5.หลักเกณฑ... 

http://www.gprocurement.go.th/
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
5.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบล 

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด  
5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอองคการบริหารสวนตําบลจะ 
พิจารณาจากราคารวม 

5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวนหรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบล  กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

5.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน 

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม 
หรือไมถูกตอง 

5.6 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย  หรือคาเสียหายใดๆ  มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมี
เหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการ
บริหารสวนตําบลจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา ใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิท่ี 
 

/จะไมรับ... 
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จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น5 ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบล 

5.7 กอนลงนามในสัญญาองคการบริหารสวนตําบล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาจางกอสราง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง 
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ5 (หา)  ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหองคการ
บริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น 

ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ 

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

7. คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบล จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ 

คาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน  3  งวด ดังนี้ 
งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
- ปกผังกําหนดขอบเขต ตําแหนง ระยะ ถายระดับ ถมดิน (ถามี) แลวเสร็จ ท้ังนี้การปกผังกอสราง  

ใหยึดถือตามสภาพพ้ืนท่ีกอสรางจริง โดยไดรับความเห็นชอบจากชางผูควบคุมงานของผูวาจาง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ แลว 

- ทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน บริเวณกอสรางระบบผลิตน้ําประปา ตามแบบ แปลนแบบ 
มาตรฐานระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 1 จุด 
และรายงานผลทดสอบดิน ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเสร็จ  

- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดนอยกวาท่ีระบุ 
ไวในแบบแปลน ผูรับจางจะตองทําการกอสรางระบบประปาตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม และยังคงตองถูกหักคา
เสาเข็ม/คาตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบประปา หากผลการ
ทดสอบและวิศวกรออกแบบใหใชเสาเข็มมีขนาดและความยาวเพ่ิมข้ึนจากแบบและรายการ ผูรับจางตองดําเนินการ  
 

/กอสราง... 
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กอสรางตามผลการทดสอบและวิศวกรออกแบบใหใชเสาเข็ม นั้น โดยผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณรวมท้ังเครื่องจัก
เครื่องมือท่ีใชในการกอสรางจนแลวเสร็จ โดยไมถือเปนงานเพ่ิมและจะไมใชเปนขออางเรียกรองเงินเพ่ิมคากอสราง
จากผูวาจางแตอยางใด 

- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ําหนักไดของดิน รับน้ําหนักบรรทุกประลัยไดมากกวาท่ีระบุ 
ไวในแบบแปลนหรือเทากับท่ีระบุไวในแบบแปลน ผูรับจางจะตองทําการกอสรางระบบประปาตามแบบชนิดไมตอก
เสาเข็มและผูรับจางจะตองถูกหักคาเสาเข็ม/คาตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบแบบแปลน
การกอสรางระบบประปา โดยไมถือเปนงานเพ่ิมและจะไมใชเปนขออางเรียกรองเงินเพ่ิมคากอสรางจากผูวาจางแต
อยางใด 

- โรงสูบน้ํา ตามแบบ 412003 งานตอกเสาเข็ม (ถามี) งานโครงสราง คสล. งานเทพ้ืน คสล. งาน 
ผนังกออิฐรวมงานฉาบปูน ผนังตาขาย งานโครงหลังคารวมมุงหลังคา แลวเสร็จ ไมรวมงานติดตั้งประตู  และงาน
ระบบไฟฟาภายใน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

- ระบบกรองน้ําผิวดิน ตามแบบ 1141020 ตอกเสาเข็ม (ถามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐาน 
ราก, คานคอดิน, เสารับพ้ืนชั้นบน, พ้ืนถังกรอง, พ้ืนกนถังตกตะกอน แลวเสร็จ 

- ถังน้ําใส ตามแบบเลขท่ี 2111100 ตอกเสาเข็ม (ถามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพ้ืนกนถังเสริมเหล็กผนัง 
ถังแลวเสร็จ 

- หอถังสูง ตามแบบเลขท่ี 3111045 ตอกเสาเข็ม (ถามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตคานคอดิน,  
และตั้งแบบดานในของเสาหอถังสูง ท้ัง 4 ดาน จนถึงระดับคานรับกนถังพรอมตรวจสอบศูนยกลางถังและระยะหาง
ระหวางเสาในแตละชวงคานแลวเสร็จ 

- จัดสงตัวอยางกรวดกรองน้ําและทรายกรองน้ําตัวอยางละ 1 กิโลกรัม พรอมท้ัง แคตตาล็อค  
รายละเอียดของเครื่องสูบน้ํา, เครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง และเครื่องจายน้ํายาคลอรีนใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจสอบเห็นชอบกอนนํามาใชงาน  กําหนดเวลาแลวเสร็จ 60 วัน (นับถัดจากวันทําสัญญาจาง) 

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
  - โรงสูบน้ํา ตามแบบ 412003 กอสรางแลวเสร็จ ไมรวมงานระบบไฟฟาและติดตั้งเครื่องสูบ 

- ระบบกรองน้ําผิวดิน ตามแบบเลขท่ี 1141020 กอสรางแลวเสร็จโดยยังไมตองฉาบปูน-ทาสี 
- ถังน้ําใส ตามแบบเลขท่ี 2111100 เทคอนกรีตแลวเสร็จ โดยยังไมตองฉาบปูน-ทาสี 
- หอถังสูง ตามแบบเลขท่ี 3111045 ตั้งแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาและคานกนหอถัง แลวเสร็จ  

ไมรวมงานฉาบปูน-ทาส ีและประสานระบบทอตางๆ 
- ระบบทอสงน้ําดิบ  วางทอพรอมอุปกรณ รวมท้ังสวนประกอบอ่ืนตามแบบและรายการแลวเสร็จ 
- ระบบทอจายน้ํา วางทอพรอมอุปกรณแลวเสร็จ ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโคก 

สะอาด  กําหนดเวลาแลวเสร็จ 120 วัน (นับถัดจากวันทําสัญญาจาง) 
งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 45 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

  - โรงสูบน้ํา ตามแบบ 412003 กอสรางแลวเสร็จทุกประการ 
- ระบบกรองน้ําผิวดิน ตามแบบเลขท่ี 11410/0 แลวเสร็จทุกประการ 
- ถังน้ําใส ตามแบบเลขท่ี 2111100 แลวเสร็จทุกประการ 
- หอถังสูง ตามแบบเลขท่ี 3111045 แลวเสร็จทุกประการ 
- ปายบอกระดับน้ํา ตามแบบเลขท่ี 211100 แลวเสร็จทุกประการ 
- รั้ว-ประตูรั้ว ตามแบบเลขท่ี 921001 แลวเสร็จทุกประการ 
- ประสานทอระหวางระบบ ตามแบบเลขท่ี 911003 แลวเสร็จทุกประการ 

/ติดตั้ง... 
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- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี ตามแบบเลขท่ี 911006 รายการเฉพาะแหงใหคณะกรรมการตรวจสอบให 
ความเห็นชอบ พรอมติดตั้งแลวเสร็จ 

- ประสานระบบไฟฟา ตามแบบเลขท่ี 911002 และรายการเฉพาะแหง ติดตั้งระบบไฟฟาภายใน  
และเดินสายไฟฟา เชื่อมจากสายของการไฟฟาสวนภูมิภาคมายังระบบผลิตน้ําประปา แลวเสร็จทุกประการ 

- ประสานระบบไฟฟา ภายในระบบผลิตน้ําประปา แลวเสร็จทุกประการ 
- ประสานทอภายในโรงสูบ (น้ําดี) ตามแบบเลขท่ี 911006 แลวเสร็จทุกประการ 
- ประสานทอท่ีระบบสูบ (น้ําดิบ) ตามแบบเลขท่ี 911006 แลวเสร็จทุกประการ 
- เครื่องจายน้ํายาคลอรีน ตามแบบเลขท่ี 911006 รายการเฉพาะแหงติดตั้งเครื่องจายสารละลาย 

คลอรีนพรอมสงมอบผงปูนคลอรีน ความเขมขน 60%ตามรายการเฉพาะแหงใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- รางระบายน้ํา ตามแบบเลขท่ี 911002 และ 911001 แลวเสร็จทุกประการ 
- ระบบทอจายน้ํา วางทอพรอมอุปกรณ ระยะทางรวมไมนอยกวา 7,196 เมตร ตามแบบแปลน 

องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด แลวเสร็จทุกประการ 
- สระพักตะกอน ตามแบบเลขท่ี 911002 รายการเฉพาะแหง แลวเสร็จทุกประการ 
- สงมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเปนกรด-ดาง,สารสมปูนขาวและเครื่องมือประจําการประปา 

ตามรายละเอียดเฉพาะแหง ครบถวน ใหแกคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ และเห็นชอบ แลวเสร็จ 
- ทําการทดสอบ ระบบผลิตน้ําประปา และทําการจายน้ําเขาระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน เปน 

เวลาติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน หากพบวามีขอบกพรองผูรับจางตองทําการแกไขใหมีสภาพท่ีดี และทําการทดสอบ
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน นับจากวันท่ีทําการแกไขแลวเสร็จ  

- ทําความสะอาดบริเวณกอสราง แลวเสร็จทุกประการ 
- ทําการกอสรางตามรูปแบบ รายการและสัญญาแลวเสร็จครบถวนทุกประการ และคณะกรรมการ 

ตรวจงานจางทําการตรวจงานจางครบถวนจนเปนท่ีพอใจ รับตรวจรับงานจางแลวเสร็จ   
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 180 วัน (นับถัดจากวันทําสัญญาจาง) 
 

8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงจางเปน 

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
8.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากองคการ  

บริหารสวนตําบลจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานจางชวง
นั้น 

8.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 8.1 จะกําหนดคาปรับเปน 
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคางานจาง 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลง 

จางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
2 ป   นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

/10.ขอสงวน... 
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10. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561  
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ องคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก 

งบประมาณจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น 
10.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง 

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได 
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  ภายใน 7 วัน นับตั้งแต 
วันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 
ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
พาณิชยนาวี 

10.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน 
หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา 
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

10.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น 
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด  และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

10.6 องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได  โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ 
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลไมได 

(1) องคการบริหารสวนตําบลไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรร 
แตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

(2) มีการกระทํา ท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี  
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 

/(4) กรณี... 
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(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

11. การปรับราคาคางานกอสราง 

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน 
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาการปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 
วันท่ี  22  สิงหาคม  2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพรับจาง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2532 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุใน 
ขอ 1.5 
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 

ตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูมีวุฒิ 
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํา  กวา
รอยละ 10  ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

12.1  ชางกอสรางหรือชางโยธา 
 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
องคการบริหารสวนตําบล สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับ 

การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการท้ังนี้  หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลไวชั่วคราว 
 
 
 
                                                                   องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 

                 
                                                                วันท่ี   22   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 


