
  

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลท่าง้ิว 
เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที ่ 8  

บ้านคลองคอน  ตําบลท่าง้ิว  เทศบาลตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

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

ด้วยเทศบาลตําบลท่างิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ 
จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองคอน  
ตําบลท่าง้ิว  เทศบาลตําบลท่าง้ิว   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1  แห่ง โดย
ทําการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อประปา pvc ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 1,904 เมตร ท่อ pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 3,690  เมตร  ประตูนํ้าทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
2  น้ิว  1  จุด  ประตูนํ้าทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  น้ิว  7  จุด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิวกําหนด ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

ราคากลาง  1,593,100.-บาท (หน่ึงล้านหา้แสนเก้าหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
       

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง 

ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
            3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน 
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลท่าง้ิวเช่ือถือ 

6. นิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

7. นิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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8. คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกิน 

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2559   ระหว่างเวลา  10.00 - 11.00 น.   
ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมูท่ี่  5  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และกําหนดรับฟัง
คําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ต้ังแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  (หากไม่มาดูสถานที่
ตามกําหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  หากมีอุปสรรค
หรือปัญหาในเวลาทํางาน จะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตําบลท่าง้ิวไม่ได้) 
 

กําหนดย่ืนซองประมูลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00–12.00  น. ณ ศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ
จะแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  ภายในวันที ่2 ธันวาคม  2559    
 

  กําหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.40-11.10 น. 
โดยเทศบาลตําบลท่าง้ิวจะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง 
สํานักงานเทศบาลตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7 – 15 
พฤศจิกายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.thangew.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ ได้ทีห่มายเลข  075 – 377300-1  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของ 
บริษัท นิวตรอน การประมูล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

    ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 (ลงช่ือ)       ชินกร นาคนาศักด์ิ 
 (นายชินกร   นาคนาศักด์ิ) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลท่าง้ิว 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่  8 บ้านคลองคอน  

ตําบลท่าง้ิว  เทศบาลตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศเทศบาลตําบลท่าง้ิว   

ลงวันที่  7  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
---------------------------------- 

 

เทศบาลตําบลท่างิ้ว    ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า   “เทศบาลตําบล”    มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองคอน  ตําบลท่าง้ิว  
เทศบาลตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 แห่ง โดยทําการก่อสร้าง
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อประปา pvc  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  น้ิว 
ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 1,904 เมตร ท่อ pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 8.5 
ชนิดบานหัว ระยะทาง 3,690 เมตร ประตูนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 1 จุด ประตูนํ้า
ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 7 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทยและแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิวกําหนด    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ  หมู่ที่  8 
บ้านคลองคอน  ตําบลท่าง้ิว  เทศบาลตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้  
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างดว้ยระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
       1.1  แบบรูปและรายการละเอียด              
       1.2  แบบใบยืน่ข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
       1.5  แบบสัญญาจ้าง                

1.6  แบบหนังสือค้ําประกัน 
(1)  หลักประกันซอง                
(2)  หลักประกันสัญญา                

1.7  บทนิยาม                 
1.1 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มสีทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8  แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1             
 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2            

2.  คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
  2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
  2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายอ่ืน และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7  
  2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน  
ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลท่าง้ิวเช่ือถือ   

2.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  2  ส่วน  คอื  

3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                           (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

          (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบญัชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) 
        (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
        (5)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด  ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.8 (1) 
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  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
        (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
        (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่ป้ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
        (3)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
        (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
        (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
        (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 
      4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
      4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจา้งให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตําบลท่าง้ิว
ให้เริ่มทํางาน 
       4.5 ก่อนย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 2/2560” ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม
โครงการ  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00–12.00 น. ณ  ศนูย์รวมข้อมูลขา่วสารการ
ซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม 
โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)  
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้ง   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารบัทราบแล้ว 

-4- 



  

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสว่์า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลท่าง้ิวจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมผ่่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง  ผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน  3   วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังน้ี 
   (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจําตัว 
(User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิค
แล้ว 
   (2)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นที่  
1,593,100.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

 (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา
ขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  3,000 บาท จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า  3,000 บาท  จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  
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   (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
   (9) การประมูลใช้แบบปิดราคา 
   (10) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 
5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
   (11) กรณีราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
   (12) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นสํานักงานของตลาดกลาง 

        5.  หลกัประกันซอง 
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้าน

เทคนิค จํานวนเงิน 79,655.-บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
        5.1  เงินสด 
        5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลท่าง้ิว  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง
เอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
        5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6 (1) 
        5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุไว้ในข้อ 1.6 (1) 
        5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันซองตามข้อน้ี เทศบาลตําบลท่าง้ิว จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว  

   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

  6. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
       6.1  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี เทศบาลตําบลท่าง้ิว จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคา  รวม   
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       6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราย
นั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ตําบลท่าง้ิว เท่าน้ัน  
       6.3  เทศบาลตําบลท่าง้ิว  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
               (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล
ตําบลท่าง้ิว 
              (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
       6.4  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูล หรือเทศบาลตําบลท่าง้ิว มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตําบลท่าง้ิวมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
       6.5 เทศบาลตําบลท่าง้ิว  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลท่าง้ิวเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตําบลท่าง้ิวจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มสีิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลท่าง้ิว จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตําบลท่าง้ิว มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
       6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  เทศบาลตําบลท่าง้ิว  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และเทศบาลตําบลท่าง้ิว จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  7.  การทาํสญัญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา  ดังระบุในข้อ 1.5 กับเทศบาลตําบลท่าง้ิว ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับรอ้ยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้
เทศบาลตําบลท่าง้ิว ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

7.1  เงินสด 
    7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลท่าง้ิว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือ

ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
     7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ข้อ 1.6 (2) 
     7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุใน
ข้อ 1.6 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    เทศบาลตําบลท่าง้ิว จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น     1     งวด ดังน้ี  
    งวดที่  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ          -          ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน                                 -                                      ให้แล้วเสร็จภายใน       -        วัน 
     งวดที่  2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ           -          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน                                 -                                      ให้แล้วเสร็จภายใน       -        วัน 
     งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100    ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พรอ้มทั้งทําความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

  9.  อัตราคา่ปรบั 
       ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้ง ข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 

  10.  การรบัประกนัความชํารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทํา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานที่จ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลท่าง้ิว ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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  11.  ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2560 
        การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ เทศบาลตําบลท่าง้ิว ได้รับอนุมัติเงิน  
ค่าก่อสร้างจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ2560 แล้ว
เท่าน้ัน  และการจัดซื้อหรือการจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่าน้ัน สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรง 
แชมเปญ หมู่ที่  8  บ้านคลองคอน  ตําบลท่าง้ิว  เทศบาลตําบลท่าง้ิว   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จํานวน  1  แห่ง โดยทําการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อประปา pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว  ระยะทาง 1,904 เมตร 
ท่อ pvc  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 3,690  เมตร  ประตูนํ้า
ทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 1 จุด ประตูนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  น้ิว  7  จุด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและแบบเทศบาล
ตําบลท่าง้ิวกําหนด   ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,593,100.-บาท    
(หน่ึงล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
         11.2 เมื่อเทศบาลตําบลท่าง้ิวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                       (3) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสต่์อเทศบาลตําบลท่าง้ิวแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนด
ในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะน้ัน เทศบาลตําบลท่าง้ิวจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของ
วงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็น   
ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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11.4 ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลท่าง้ิวได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ 

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตําบลท่าง้ิวจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   11.5 เทศบาลตําบลท่าง้ิว สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลตําบลท่าง้ิว  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง

จ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว    ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน   หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตรา   
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

                      12.1  สาขาช่างก่อสร้าง  

13. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้กําหนดไว้โดรเคร่งครัด 
 
 
          เทศบาลตําบลท่าง้ิว 

 
 
      วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 


