เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๒/ ๒๕๕๘
การจางเรื่อง โครงการก$อสรางเสริมผิวแอสฟ(ลติกคอนกรีต อต ถ.๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บ$อแกว หมู$ ๗ ตําบลแม$พูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Auction) ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๐.๙๕๐ กิโลเมตร งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)
ตามประกาศองคการบริหารส$วนตําบลแม$พูล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-------------------------------------------------องคการบริหารส$วนตําบลแม$พูล ซึ่งต$อไปนี้เรียกว$า “องคการบริหารส$วนตําบล” มีความประสงคจะ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง โครงการก$อสรางเสริมผิวแอสฟ(ลติกคอนกรีต อต. ถ.๖๘-๐๐๑ บานผามูบ
– บ$อแกว หมู$ ๗ ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E –
Auction) ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสน
สามหมื่นบาทถวน)
ราคากลางเปOนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต$อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ แบบสัญญาจาง
๑.๕ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา ( สูตรค$า K )
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปOนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปOนผูมีอาชีพรับจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม$เปOนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม$เปOนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปOนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม$เปOนผูมีผลประโยชนร$วมกันผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือไม$เปOนผูมีผลประโยชนร$วมกันระหว$างผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจางก$อสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไม$เปOนผูกระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข$งขันอย$าง
เปOนธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม$เปOนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม$
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต$รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช$นว$านั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผ$านการคัดเลือกเปOนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารส$วนตําบลแม$พูล
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปOนนิติบุคคล มีผลงานก$อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไม$นอยกว$า ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถวน) โดยเปOนสัญญาเดียวกัน และ เปOนผลงานที่เปOนคู$สัญญาโดยตรงกับส$วนราชการ หน$วยงานตามกฎหมายว$า
ดวยระเบียบบริหารราชการส$วนทองถิ่น หน$วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปOนราชการบริหารส$วน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน$วยงานเอกชนที่ “องคการบริหารส$วนตําบลแม$พูล” เชื่อถือ
๒.๗ เปOนนิติบุคคลที่ตองไม$อยู$ในฐานะเปOนผูไม$แสดงบัญชีรายรับรายจ$ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ$ายไม$ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ เปOนนิติบุคคลที่ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ เปOนนิติบุคคลที่ตองรับจ$ายเงินผ$านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเวนแต$การรับจ$ายเงินแต$ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค$าไม$เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ$ายเปOนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบยื่นขอเสนอการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมิตองใส$ซองปYดผนึก แยกเปOน ๒ ส$วน คือ
๓.๑ ส$วนที่ ๑ อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปOนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส$วนสามัญหรือหางหุนส$วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส$วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม ( ถามี ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม ( ถามี ) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ$ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปOนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช$นิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปOนหุนส$วน ( ถามี ) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปOนหุนส$วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปOนผูประสงคจะเสนอราคาร$วมกันในฐานะเปOนผูร$วมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขาร$วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร$วมคา และในกรณีที่ผูเขาร$วมคาฝ[ายใด
เปOน

-๓บุคคลธรรมดาที่มิใช$สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร$วมคาฝ[ายใดเปOนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารรับรองการจดทะเบียนเปOนนิติบุคคล หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค$าเพิ่ม
(๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ ชุด
(๖) หนังสือยืนยันราคาสุดทายในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( ตามแบบองคการ
บริหารส$วนตําบล ) จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ตาม (๕) และ (๖) ตองลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูที่ไดรับ
มอบ
อํานาจและประทับตรา ( ถามี ) ทั้งนี้ ตาม (๖) องคการบริหารส$วนตําบลจะนํามาใชในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอ
ดําเนินการตามขอ ๔.๕ ( ๔ )ล$าชา
(๗) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส$วนที่ ๒ อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
๑. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปYดอากรแสตมป]ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และการมอบอํานาจให
ดําเนินการอื่นๆ
๒. หลักประกันซอง ตามขอ ๕
๓. บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ ( ๒ )
สําหรับใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหอยู$ในซองและปYดผนึกซองให
เรียบรอย โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส$วนที่ ๑ และส$วนที่ ๒
สําหรับเอกสารหลักฐานส$วนที่ ๑ และส$วนที่ ๒ ใหจัดใส$ไวในซองต$างหาก โดยระบุว$าเปOน
ส$วนที่ ๑ และส$วนที่ ๒ หนาซองดวย
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่น ใบยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม$มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจนพรอมประทับตรา (ถามี) หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห$ง
ในการประมูลราคา ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถประมูลราคาต่าํ กว$าราคาในใบยืน่ ขอเสนอ
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ได และเมื่อไดเปOนผูชนะการประมูลราคา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอง
จัดทําใบยื่น
ขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหม$อีกครั้งหนึ่ง ตามจํานวนเงินที่ประมูลได โดยการลดราคาทุก
รายการในรายการก$อสรางเปOน Unit Cost ใชสัดส$วนของราคาเดิมกับราคาที่ประมูลได และใหผูชนะการประมูล
จัดส$งใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอย$างชาภายในวันทําการถัดไป
ราคาที่เสนอจะตองเปOนราคารวมภาษีมูลค$าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งค$าใชจ$าย

ทั้งปวงไวดวยแลว โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไม$นอยกว$า ๙๐ วัน นับแต$วันยืนยันราคา
สุดทาย ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได ตามขอ ๔.๔
-๔๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอ กําหนดเวลาดําเนินการก$อสรางแลวเสร็จไม$เกิน ๖๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๓ ก$อนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
ร$างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมดเสียก$อนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(ใบเสนอราคาและรายการก$อสราง) ที่ปYดผนึกซองเรียบรอยจ$าหนาซองถึง คณะกรรมการดําเนินการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบุที่หนาซองไวว$า “ ใบยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ ”พรอมเอกสารส$วนที่ ๑ และส$วนที่ ๒ ยื่นต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว$าง เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยรวม
ขอมูลข$าวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ณ ที่ว$าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะไม$รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูประสงคจะเสนอราคาแต$ละรายว$าเปOนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปOนผูมีผลประโยชนร$วมกันระหว$างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ตามเวลา ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม$ พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคา ณ สํานักงานองคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล www.maephun.org และที่
www.Gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
หากปรากฏต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสก$อน หรือในขณะที่
มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสว$ามีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข$งขันราคา
อย$างเปOนธรรม ตามขอ ๑.๘ ( ๒ ) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว$ามีการกระทําอันเปOนการขัดขวางการแข$งขัน
ราคาอย$างเปOนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปOนผูประสงค
จะเสนอราคาและประกาศรายชื่อ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาและ
“องคการบริหารส$วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกล$าวเปOนผูทิ้งงาน เวนแต$
คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดว$าผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปOนผูที่ใหความร$วมมือเปOนประโยชนต$อการ
พิจารณาของทางราชการ และมิไดเปOนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล$าว
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปOนผูประสงคจะเสนอราคาเพราะเหตุเปOนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปOนผูมีผลประโยชนร$วมกัน
ระหว$างผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หรือเปOนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปOนธรรม ณ วันประกาศจางโดยการประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส อาจอุทธรณคําสั่งดังกล$าวต$อผูว$าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต$วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของผูว$าราชการจังหวัดใหถือเปOน
ที่สุด
-๕การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ย$อมไม$เปOนเหตุในการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เวนแต$
ผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว$า การขยายระยะเวลาดังกล$าวจะเปOนประโยชนแก$ทางราชการเปOนอย$างยิ่ง
และในกรณีที่ผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นว$าการยกเลิกการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปOนประโยชนแก$ทางราชการอย$างยิ่ง ใหผูว$าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเสนอราคาดังกล$าวได
๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ตามประกาศของ
“องคการบริหารส$วนตําบล” จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามวัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอราคาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส “องคการบริหารส$วน
ตําบล” จะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว ( User ID ) และรหัสผ$าน (
Password ) เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาผ$านคุณสมบัติเงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ผ$านการคัดเลือกจะตองลงนามในขอตกลงในการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสร$วมกับ “องคการบริหารส$วนตําบล” และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส โดยผูประสงคจะ
เสนอราคาตองลงนามล$วงหนาในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มาพรอมกับ
ใบยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยยื่นในวันที่ยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๓) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกแลวไม$ยอมไปทําสัญญาใหยึดหลักประกันซองของ
ผูเสนอในอัตรารอยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เวนแต$กรณีดังต$อไปนี้ ใหยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของ
ราคาที่จัดหา
๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคายื่นเอกสารปลอม
๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาที่เสนอราคาผิด เวนแต$เปOนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยัง
หมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความประสงคและระบุราคาที่จะเสนอแลวส$งแบบฟอรมยืนยันการประมูล
ผ$านโทรสาร
๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีพฤติกรรมสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การ
แข$งขันราคาอย$างเปOนธรรม
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไม$ LOG IN เขาสู$ระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแต$จะ
เปOนเหตุสุดวิสัยและไดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไม$เสนอราคา หรือเสนอราคาเท$ากับหรือสูงกว$าราคาเริ่มตน
การประมูล
๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไม$ยืนยันราคาสุดทายซึ่งตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย
(๔) ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาแต$ไม$ไปทําสัญญา จะตอง
รับผิดชอบในค$าเสียหาย เช$น ค$าซื้อ หรือค$าจางที่สูงขึ้นจากผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นดวย

(๕) ราคาเริ่มตนในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มตนที่ ๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สองลานสี่แสนสอง
หมื่นบาทถวน)
-๖(๖) ผูประสงคเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากว$าราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไม$นอยกว$าครั้งละ ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯและการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ
ไป ตองเสนอราคาครั้งละไม$นอยกว$า ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม$มีต$อเวลาก$อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที
ระบบจะไม$แสดงสถานะของผูคา(ซ$อนสัญลักษณคอน)
(๘) กรณีราคาต่ําสุดเท$ากันหลายราย ผูประสงคราคาเสนอก$อนเปOนผูชนะการประมูล
(๙) ผูประสงคเสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได ยกเวนสํานักงานของตลาดกลาง
(๑๐) หามผูประสงคจะเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลวผู
ประสงคจะเสนอราคาทุกรายจะตองทําใบยืนยันราคาสุดทายตามแบบที่กําหนดเท$านั้น โดยยืนยันราคาสุดทายเปOน
ลายลักษณอักษร ส$งทางโทรสาร (Fax) มอบผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล หาก
ผูประสงคจะเสนอราคาดําเนินการดังกล$าวล$าชา องคการบริหารส$วนตําบลและผูใหบริการตลาดกลางจะใช
เอกสารตามขอ ๓.๑ (๔ )
อนึ่ง การกรอกขอมูลใบยืนราคาสุดทาย ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกยืนยันตัวเลข
และตัวหนังสือใหถูกตองตรงกันกับราคาสุดทายที่ปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส
(๑๑) ในกรณีที่จะตองเสียค$าใชจ$ายจัดประมูล ฯ ต$อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ผูชนะการประมูลจะตองเสียค$าใชจ$ายในการจัดประมูลฯ ซึ่งประกอบดวยอัตราค$าใชจ$ายจัดประมูลฯ และ
ค$าใชจ$ายเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางฯ เปOนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสจํานวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต$วันยื่นซองขอเสนอราคาทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใชหลักประกันอย$างหนึ่งอย$างใด ดังต$อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ$ายใหแก$ “องคการบริหารส$วนตําบล” โดยเปOนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองสอบราคาหรือก$อนหนานั้นไม$เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ๑.๔
(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ

ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห$งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส$วนราชการหรือหน$วยบริหารราชการ
ส$วนทองถิ่นต$าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชแบบตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
-๗หลักประกันซองตามขอนี้ “ องคการบริหารส$วนตําบล” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต$ผูประสงคจะเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม$เกิน ๓ ราย จะคืนใหต$อเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผู
ประสงคจะเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซองไม$ว$าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม$มี
ดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ “องคการบริหารส$วนตําบล” จะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม$ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคา ไม$ถูกตองหรือไม$ครบถวนถูกตองตามขอ ๓ แลว หรือยื่นเอกสารประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสไม$ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไม$รับพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแต$เปOนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในส$วนที่มิใช$สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว$าจะเปOนประโยชนต$อ
“องคการบริหารส$วนตําบล” เท$านั้น
๖.๓ “ องคการบริหารส$วนตําบล ” สงวนสิทธิไม$พิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอ
ราคา โดยไม$มีการผ$อนผันในกรณีดังต$อไปนี้
( ๑ ) ไม$ปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการจางหรือรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ “องคการ
บริหารส$วนตําบล”
( ๒ ) เสนอรายละเอียดแตกต$างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปOนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก$ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ วิธีการในการประมูลฯ ใหเปOนไปดังนี้
( ๑ ) ในกรณีที่มีผูคาผ$านการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาไม$เกินสองราย หากคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลฯ เห็นว$าไม$สมควรใชวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะกําหนดใหผูคายื่นซอง
ขอเสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ หรือราคาเริ่มตนการประมูล หรือราคากลาง “องคการบริหารส$วน
ตําบล” ก็ไดแลวแต$กรณี
( ๒ ) ในกรณีที่มีผูคาผ$านการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผูประสงคจะเสนอราคาในการ
ประมูลหนึ่งราย คณะกรรมการดําเนินการประมูลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูล หรือถาคณะกรรมการ
เห็นว$ามีความจําเปOนจะตองดําเนินการจางต$อไป ใหคณะกรรมการต$อรองราคากับผูคารายนั้น แลวเสนอหัวหนา
ส$วนราชการต$อไป

๖.๕ คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทรงไวซึ่งสิทธิในการใดๆ
และกํากับดูแลการประมูลตั้งแต$เริ่มตนจนกว$าจะเสร็จสิ้นการประมูล เพื่อใหการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เปOนไปดวยความเรียบรอยตามขอแนะนําและขอกําหนดตามประกาศฉบับนี้ เพื่อเปOนประโยชนของทาง “
องคการบริหารส$วนตําบล ”
-๘๖.๖ การยืนยันราคาครั้งสุดทายผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประมูลฯ ตองจัดทําใบยืนยัน
ราคาสุดทายตามขอ ๔.๕ (๘) และ ลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
พรอมประทับตรา ( ถามี ) มอบใหผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดทํารายงานผลการประมูลฯ ให
คณะกรรมการดําเนินการประมูลฯ พิจารณา สําหรับเอกสารฉบับจริงใหยื่นต$อคณะกรรมการดําเนินการประมูลฯ
มิฉะนั้นจะพิจารณาใหเปOนผูทิ้งงาน
๖.๗ ในกรณีที่มีผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแต$ผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกล$าวนั้น ไม$มาลงนามในสัญญา ๓ ฝ[าย ตามขอ ๔.๕ ( ๒ ) เพื่อเขาเสนอราคาตามที่กําหนดโดย
ไม$มีเหตุผลอันสมควร ใหถือว$าผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ เปOนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๖.๘ ในการตัดสินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ “ องคการบริหารส$วนตําบล ” มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา
ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “องคการบริหาร
ส$วนตําบลตําบลแม$พูล” มีสิทธิที่จะไม$รับราคาหรือไม$ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล$าวไม$มีความเหมาะสม
หรือไม$ถูกตอง
๖.๙ “ องคการบริหารส$วนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม$รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรือ
อาจจะยกเลิกการจัดจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไม$พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต$พิจารณา
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปOนสําคัญ และใหถือว$าการตัดสินของ “ องคการบริหารส$วนตําบล ”
เปOนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองค$าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “ องคการบริหารส$วนตําบล” จะ
พิจารณายกเลิกการจัดจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปOนผูทิ้ง
งาน ไม$ว$าจะเปOนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม$ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว$าการเสนอราคา
กระทําการโดยไม$สุจริต เช$น การเสนอเอกสารอันเปOนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปOนตน
ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว$าไม$อาจดําเนินงานตาม
สัญญาไดคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ “ องคการบริหารส$วนตําบล” จะใหผู
ประสงคจะเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว$า ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม$เปOนที่รับฟ(งได
“องคการบริหารส$วนตําบล” มีสิทธิที่จะไม$รับราคาของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น

๖.๑๐ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสว$า ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๔ เปOนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มี
ผลประโยชนร$วมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๘ ( ๑ ) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือเปOนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปOนการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเปOนธรรม
ตามขอ ๑.๘ ( ๒ ) “องคการบริหารส$วนตําบล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกล$าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๔ และ “องคการบริหารส$วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปOนผูทิ้งงาน
-๙ในกรณีนี้ หากผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว$าการยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการดําเนินการไปแลว จะเปOนประโยชนแก$ทางราชการอย$างยิ่งผูว$าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกล$าวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส “ องคการบริหารส$วนตําบล ” จะเรียกมาทํา
สัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ เมื่อ “องคการบริหารส$วนตําบล” ไดรับจัดสรรและโอนเงิน
งบประมาณจากกรมส$งเสริมการปกครองทองถิ่น เรียบรอยแลว และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปOนจํานวน
เงินเท$ากับรอยละ ๕ ของราคาค$าจางที่ประมูลราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดให “ องคการบริหารส$วนตําบล
” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย$างหนึ่งอย$างใด ดังต$อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ$ายใหแก$ “ องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล ” โดยเปOนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือก$อนหนานั้นไม$เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ๑.๔
(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห$งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส$วนราชการหรือหน$วยการบริหารราชการ
ส$วนทองถิ่นต$าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ ( ๒ )
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม$มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูล
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. ค$าจางและการจ$ายเงิน
องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล
จะจ$ายเงินค$าจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงการ
ก$อสรางเสริมผิวแอสฟ(ลติกคอนกรีต อต. ถ.๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บ$อแกว หมู$ ๗ ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Auction) ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐
เมตร โดยแบ$งเปOน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปOนจํานวนเงิน ๑๐๐ % ของมูลค$างานทั้งหมดเมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จตามแบบรูป
รายการและสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว แลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๙ . อัตราค$าปรับ

ค$าปรับตามสัญญาจางขอ ๘ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของค$าจางตามสัญญาต$อ
วัน

-๑๐๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร$อง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปOนหนังสือหรือทําสัญญา
จาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต$กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร$องของงานจางที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาไม$นอยกว$า ๒ ปy นับถัดจากวันที่ “ องคการบริหารส$วนตําบล” ไดรับมอบงาน หากมีการชํารุด
บกพร$องของงานจางอันเกิดจากการที่ผูรับจางไดกระทําไวโดยไม$ถูกตองตามหลักวิชาการ หรือใชวัสดุที่ไม$มี
คุณภาพ ผูรับจางตองรีบจัดการซ$อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพร$อง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค$าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินค$าก$อสรางจากเงินนอกงบประมาณ เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ก$อสรางซ$อมแซมถนนที่รับถ$ายโอนภารกิจ) จากกรมส$งเสริมการปกครอง
ส$วนทองถิ่นเปOนเงิน ๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อ “องคการบริหารส$วนตําบล” ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปOนผูรับ
จางและไดตกลงจางตามประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกล$าวเขามาจากต$างประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู$
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมกําหนด ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งเปOนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว$าดวยการส$งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
( ๑ ) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล$าวเขามาจากต$างประเทศต$อสํานักงานคณะกรรมการ
ส$งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต$างประเทศ เวนแต$เปOนของ
ที่
รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
( ๒ ) จัดการใหสิ่งของดังกล$าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช$นเดียวกับเรือไทยจาก
ต$างประเทศเขามายังประเทศไทย เวนแต$จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการพาณิชยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช$เรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช$นนั้นก$อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปOน
ของที่รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกเรืออื่นได
( ๓ ) ในกรณีที่ไม$ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว$าดวย
การส$งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล” ไดคัดเลือกแลว
องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล จะเรียกมาทําสัญญาต$อเมื่อไดรับแจงจากกรมการท$องเที่ยวตามวัน เวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ “ องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล ” จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ( ถามี ) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปOน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “ องคการบริหารส$วนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปOนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี )

-๑๑๑๒. การปรับราคาค$างานก$อสราง
การปรับราคาค$างานก$อสรางตามสูตรการปรับราคาตามแบบในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่ค$างานก$อสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต$อไปนี้
P = ( PO ) X ( K )
กําหนดให
P = ราคาค$างานต$อหน$วยหรือราคาค$าจางเปOนงวดที่จะตองจ$ายใหผูรับจาง
PO = ราคาค$างานต$อหน$วยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาค$างานเปOนงวดซึ่งระบุไวในสัญญา
แลวแต$กรณี
K = ESCALATION FACTION ที่หักดวย ๔ % เมื่อตองเพิ่มค$างานหรือบวกเพิ่ม ๔ %
เมื่อเรียกค$างานคืน
สูตรการปรับราคา ( สูตรค$า K ) จะตองคงที่ ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “ องคการบริหารส$วนตําบล ” ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของ
ทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓ . มาตรฐานผีมือช$าง
เมื่อ “ องคการบริหารส$วนตําบล” ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปOนผูรับ
จางและไดตกลง จางเหมาก$อสรางดังกล$าวตามประกาศนี้แลว ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองตกลงว$าในการ
ปฏิบัติงานก$อสรางดังกล$าวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผ$านการทดสอบมาตรฐานฝyมือช$าง จากคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานและทดสอบฝyมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท$าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให

เขารับราชการไดในอัตราไม$ต่ํากว$ารอยละ ๑๐ ของแต$ละสาขาช$าง แต$จะตองมีช$างจํานวนอย$างนอย ๑ คน
ในแต$ละสาขาช$างดังต$อไปนี้
๑๓.๑ ช$างโยธา ช$างก$อสราง หรือช$างสํารวจ
ก$อนดําเนินการก$อสรางผูรับจางจะตองติดตั้งป•ายประชาสัมพันธโครงการก$อสรางแสดง
ขอความการก$อสรางตามที่ “ องคการบริหารส$วนตําบล” กําหนด ณ บริเวณสถานที่ก$อสราง ขนาด ๑.๒๐ x
๒.๔๐ เมตร จํานวน ๑ ป•าย
เมื่องานก$อสรางแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองติดตั้งแผ$นป•ายถาวร ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐
เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก$อสราง ขอความตามที่ “ องคการบริหารส$วนตําบล ” กําหนด ณ
บริเวณสถานที่ก$อสราง
๑๔ . การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว$างระยะเวลาการก$อสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเคร$งครัดใหถือว$าประกาศและเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้เปOนส$วนหนึ่ง
ของสัญญาจาง
องคการบริหารส$วนตําบลตําบลแม$พูล
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

