
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
ฉบับที่  E1/ ๒๕60 

เร่ือง  ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่3  
บ้านโนนสว่าง (คุ้มซําร้ัว) ตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 
               ด้วยเทศบาลตําบลศรีสงครามมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสว่าง (คุ้มซํารั้ว) ตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 1 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง 2,363,000 
บาท (สองล้านสามแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน)งบประมาณ2,367,900 บาท (สองล้านสามแสนหกหม่ืน
เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกสแ์ละมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 1,183,950- บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลศรีสงครามเชื่อถือ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
           ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
           ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้นกันเช่นว่า นั้น 
           ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 



  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ผู้ซ้ือแบบและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานท่ี
ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซ้ือแบบและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบสถานท่ี 
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ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง  
จะนํามาอ้างให้พ้นความผิดจากเทศบาลตําบลศรีสงครามไม่ได้ 
  กําหนดยื่นซองประมูล ในวันท่ี 25พฤศจิกายน ๒๕๕9ระหว่างเวลา ๑0.๐๐น.ถึงเวลา   
๑2.๐๐น.ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย และกําหนดเสนอราคา ในวันท่ี9ธันวาคม๒๕๕9ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น. 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 2,5๐๐ บาท ได้ท่ี กองคลัง  เทศบาล
ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย  วันท่ี 8พฤศจิกายน๒๕๕9 ถึงวันท่ี 17  พฤศจิกายน๒๕๕9ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑6.3๐น.ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๘๕-๐๕๑๓ในวันและเวลาราชการ 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 8พฤศจิกายน๒๕๕9 
 
 

 

 
( นายม่ัน    บัวระภา )     

     นายกเทศมนตรีตําบลศรีสงคราม 
 
 
 

หมายเหตุ 
“การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเม่ือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งใบ



อนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได”้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E 1/ ๒๕60 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง  

หมู่ท่ี 3  บ้านโนนสว่าง (คุ้มซํารั้ว) ตําบลศรีสงคราม  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ตามประกาศเทศบาลตําบลศรีสงครามฉบับท่ี  E 1/ ๒๕60 
 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน๒๕๕9 

--------------------------------------------------------- 
  ด้วย เทศบาลตําบลศรีสงครามซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตําบลศรีสงคราม” มีความประสงค์ 
จะประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสว่าง (คุ้มซํารั้ว) 
ตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 1 แห่ง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง 2,363,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน)
งบประมาณ2,367,900 บาท (สองล้านสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 



  ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
   (๔) หลักประกันผลงาน 
  1.7สูตรการปรับราคา 
  ๑.8 บทนิยาม 

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.9 แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.8 
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่ นั้น 
    2.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล 
    ๒.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี 
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,183,950 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็น



คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลศรีสงครามเชื่อถือ 
   ๒.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
    ๒.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
             ๒.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย,์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๑) 
    ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

-๓- 
 
      (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 



      (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.1 เท่านั้น) 
      (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
      (๖) แบบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
      (๗) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  
ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้  
และจะถอนการเสนอราคามิได ้
    ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน  ๑8๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก  เทศบาลตําบลศรีสงคราม
ให้เริ่มทํางาน 
    ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง 
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลง 
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
    ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์จ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E1/ ๒๕60”ยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ใน
วันท่ี25พฤศจิกายน๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑2.๐๐ น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย      
 เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร 
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแตล่ะราย 
ว่าเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.8 (๑) 
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.8 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ



ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลศรีสงคราม จะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

-๔- 
 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชนร์่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ 
คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล ็กทรอน ิกส ์ประสบข ้อข ัดข ้องจนไม ่อาจดําเน ินการต ่อไปให ้แล ้ว เสร ็จภายในเวลาที ่กําหนดไว้
คณะกรรมการดําเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา 
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่าง 
การประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

      (๒) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี2,363,000
บาท (สองล้านสามแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

(๓)ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
   (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ท่ีเสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอ
ลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ4,๐๐๐บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า4,๐๐๐บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 



   (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี9ธันวาคม๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา13.0๐ 
– ๑3.3๐ น. ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 
  ๕. หลักประกันซอง 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจํานวน
118,395.- บาท   โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                 ๕.๑เงินสด 

-๕- 
 
๕.๒เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลศรีสงคราม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตําบลศรีสงครามจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก 
ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลตําบลศรีสงครามจะพิจารณา 

ตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลศรีสงคราม เท่านั้น 
   ๖.๓  เทศบาลตําบลศรีสงคราม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย 
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี ้



    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
   ๖.๔  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลตําบลศรีสงครามมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตําบลศรีสงครามมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา
หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕  เทศบาลตําบลศรีสงคราม ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลศรีสงครามเป็นเด็ดขาด ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษ  ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

-๖- 
 
   ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลศรีสงครามจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ เทศบาลตําบลศรีสงครามมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวาง   การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.8เทศบาลตําบลศรีสงครามมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตําบลศรี
สงครามจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธเิสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 ๗. การทําสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลตําบลศรีสงคราม ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ % ของราคาค่าจ้างท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ใหเ้ทศบาลตําบลศรีสงครามยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 



๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลศรีสงคราม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา 
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   เทศบาลตําบลศรีสงคราม จะจา่ยเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวดดังนี ้
งวดท่ี  ๑  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓๐ % ของค่าจา้ง  เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการ 

- ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน  ๖๐  วัน 

งวดท่ี  ๒  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  40 %  ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการ 
- ก่อสร้างระบบสูบน้ํา ระบบผลิต และหอถังเก็บน้ําท้ังหมดแล้วเสร็จ 

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน12๐  วัน 
 

งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  30  %  ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการ  
- วางท่อเมนต์จ่ายน้ํา ระบบประปาสามารถใช้งานได้ท้ังระบบ และงานอ่ืนๆ รวมถึงทํา

ความสะอาดเรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 18  
หมายเหต ุ แบ่งงวดงานออกเป็น  ๓  งวด  กําหนดเวลาแลว้เสร็จท้ังหมดภายใน  ๑8๐  วัน 

 
-7- 
 

 ๙.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย)์ 
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๒ ปี  นับถัดจากวันท่ี เทศบาลตําบลศรีสงคราม ได้รับมอบงาน โดยผูร้ับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 



 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๑.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี ้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60“การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเม่ือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างได”้ 
  ๑๑.๒  เม่ือเทศบาลตําบลศรีสงครามได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
    (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ เทศบาลตําบลศรีสงครามเจ้าท่าภายใน 
๗  วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่  จะได้รับอนุญาตจาก เทศบาลตําบลศรีสงครามเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อเทศบาลตําบลศรีสงครามแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔)  
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลตําบลศรีสงครามจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงิน 
ท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ 
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม 
  ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลศรีสงครามได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตําบลศรีสงครามจะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้  ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
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  ๑๑.๕ เทศบาลตําบลศรีสงครามสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
          ๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 



 เม่ือเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช., ปวท.,ปวส.หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้โดยจะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑คนในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี้ 
๑๒.๑วิศวกรท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ํากว่าประเภทภาคีวิศวกรตามกฎก.ว. 
จํานวน๑คน 
            ๑๒.๒   ช่างประจําโครงการวุฒิไม่ต่ํากว่าปวช. สาขาช่างก่อสร้างและมีประสบการณ์ในการ 
ควบคุมงานก่อสร้างจํานวน๑คน 

๑๓.การทําป้าย 
 ผู้รับจ้างหรือชนะการประมูลต้องจัดทําป้ายโครงการก่อสร้างจํานวน  ๒  ป้าย 
    ๑๓.๑ ป้ายระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
    ๑๓.๒ ป้ายดําเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องมีความคงทนถาวร 

 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
       

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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