
 

ประกาศ  เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

เร่ือง  ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
************************* 

 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะ  ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่า
ชัยวารินทร์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ซึ่งมีรายละเอียด   ดังต่อไปนี้ 

           ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์  โดยเริ่มจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศเหนือ  
ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  บ่อพัก        ค.ส.ล. ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  681.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด  ณ  ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์   อ้าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   

 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,290,0
๐๐.๐๐  บาท  (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ 
/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.7 

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า  916 ,00๐.๐๐ บาท   เป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ          จัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
 

 
คู่ฉบับ 



 
 
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า          ไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   16  กันยายน  2559  ตั้งแต่เวลา 15.0๐ น. ถึงเวลา    ๑5.3
๐  น.  ณ  กองช่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และก้าหนดรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    16  กันยายน  
2559   ตั้งแต่เวลา  ๑5.45 น.  เป็นต้นไป 

 

ก้าหนดยื่นซองเอกสารประ มูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่   16   กันยายน  
2559  ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึงเวลา ๑0.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ้าเภอ   ที่ว่า
การอ้าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   และก้าหนดเสนอราคาในวันที่  28 กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา  15.0
๐ น.  เป็นต้นไป 

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคา                  ชุด
ละ  2,0๐๐.- บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่  งานพัสดุ ฯ   กองคลัง   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อ้าเภอบ้านไผ่   
จังหวัดขอนแก่น   ในวันที่  7  กันยายน  2559  ถึงวันที่  16  กันยายน  2559  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง
เวลา  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-
๔๓๒๗-๒๖๔๒ ต่อ 51  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   7  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

 
 

(นายจิระบูรณ์   ปัญญารัตนวงศ์) 
รองนายกเทศมนตรี   รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
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เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  E6 / ๒๕๕9 
การจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ลงวันที่  7  กันยายน  2559 

...................................................... 
  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " เทศบาล" มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

            ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์  โดยเริ่มจากถนนแจ้งสนิทไป
ทางทิศเหนือ  ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  บ่อพัก        
ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  
681.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด  ณ  ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์   อ้าเภอ
บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด   ดังต่อไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๖ แบบหนังสือค้้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                 (๔) หลักประกันผลงาน 
                         ๑.7 บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.8 แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
                         ๑.9 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ. (Bill of Quantities) 
 
 
 



 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                     ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                  ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                    ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 
                  ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความ
คุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 916,00๐.๐๐ บาท  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 
                    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย   หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
                  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการ
จัดซื้อ  จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                    ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือ
ไว้ไม่ก่อนวันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา   พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                            (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด    ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ              
จดทะเบียนนิติบุคคล    หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม    และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือไว้ไม่ก่อนวันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา  พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
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                       (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน          
(ถ้ามี)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 
                         (๔)  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้มีอ้านาจ 
                         (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.8  (๑) 

    (6)  ส้าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP 
 

                 ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม 
พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี) 
                       (๒) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 
                       (๓) หลักประกันซองตามข้อ  ๕ 
                       (๔) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและส้าเนาสัญญา  พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง  
                       (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
                       (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                       (7) บัญชีเอกสารส่วนที่   ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.8  (๒) 
 

  ๔. การเสนอราคา 
                ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของ         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
                ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  3๐ วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน  45  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล
ให้เริ่มท้างาน 
               ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่า             
ชัยวารินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี E6 / ๒๕๕ 9" ยื่นต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูล  
ตามโครงการในวันที่  26  กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑0.0๐ น.  ณ  
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ้าเภอ   ที่ว่าการอ้าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
                      เม่ือพ้นก้าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์แล้วจะไม่รบั
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                     คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะดา้เนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑. 7 (๑) ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลก่อนหรอืในขณะทีมี่การเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑. 7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษ          
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                      ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคัดเลอืกเบือ้งต้น เพราะเหตุเปน็ผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลจา้ง ดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้
คณะกรรมการด้าเนินการประมูล   อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราวและก้าหนดวัน เวลา  
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ   
                      คณะกรรมการด้าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดา้เนนิการใด ๆ 
ระหว่างการประกวดราคา  ฯ  เพ่ือให้การประมูล ฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 
                     (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน  เวลา  สถานที่  ที่ทางราชการก้าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลข
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ประจ้าตัว ( User ID) และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

  (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                     (3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่      
2,290,000.๐๐บาท 
                       (4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                       (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก้าหนด 
                       (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                       (7) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  LOGIN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่้ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันต่้า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,๐๐๐.๐๐ บาท  จากราคาเริ่มต้นในการ
ประมูล ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,๐๐๐.๐๐ บาท   
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 
                      (8) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูล ฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด 
                      (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

    ๕. หลักประกันซอง 
                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ  จ้านวน  
114,500.๐๐ บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อย บาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้้าประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ       
ค้้าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                      หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้้า้
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                       การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๕.๖ ผู้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท้าสัญญาเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะยึดหลักประกัน
ซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ ๕  ของราคาที่จัดหา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี  ให้ยึดหลักประกันซองในอัตรา  
ร้อยละ  ๒.๕  ของราคาที่จัดหา 
                         (๑)   ผู้ค้าท่ียื่นเอกสารปลอม 
                           (๒) ผู้ค้าท่ีเสนอราคาผิดเว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง
ก้าหนด  เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาท่ีเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
                         (๓)  ผู้ค้าท่ีมีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                           (๔) ผู้ค้าท่ีไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุ
สุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
                           (๕) ผู้ค้าท่ี LOG IN  แล้วไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคา
เริ่มต้นการประมูล  หรือเสนอลดราคาขั้นต้่าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก้าหนดในประกาศ 
                          (๖)  ผู้ค้าท่ีไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 
                 ๕.๗ ผู้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปท้าสัญญาแต่ไม่ไปท้าสัญญาจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  
เช่น ค่าบริการตลาดกลาง , ค่าซื้อหรือค่าจ้างท่ีสูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย  และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการ
ประมูล 

  ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 
                 ๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล  
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา 
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                 ๖.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                      ในกรณีท่ีผูมี้สทิธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่า้สดุ เสนอราคาต่า้จนคาดหมายไดว้่า
ไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ ด้าเนินการประมูลหรือเทศบาลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มี
สิทธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ เทศบาลมีอ้านาจที่จะตัด
รายชื่อ    ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว   และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็น            
ผู้ทิ้งงาน 
 

    ๗. การท้าสัญญาจ้าง 
                 ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                 ๗.๑ เงินสด 
                ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓  วัน  ท้าการของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๖ (๒) 
                ๗.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                 เทศบาลจะจ่ายเงนิค่าจ้าง  โดยแบง่ออกเป็น   1  งวด  ดังนี ้
                งวดที ่๑  (งวดสุดท้าย)  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ท้าการก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์  โดยเริ่มจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศ
เหนือ  ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  บ่อพัก        
ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ  
681.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด   ให้แล้วเสร็จ  เรียบร้อย  ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ 
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  ให้แล้วเสร็จภายใน  45  วัน 
         

  ๙. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ซึง่ไดท้้าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท้า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุด
บกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณ   จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9   
                 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับ อนุมัติงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิ้น     
2,290,0๐๐.๐๐  (สองล้านสองเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
                 ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                        (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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                        (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  
                       (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
เทศบาลฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูล  ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ ๔.๗ (5) (6) 
(7) และ (8) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซองจ้านวน ร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

  
 ๑2. มาตรฐานฝีมือช่าง 

                 เม่ือเทศบาลไดคั้ดเลอืกผูมี้สทิธิเสนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว      
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐ 
ของแต่ละสาขาช่าง  จ้านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                         ๑2.๑  ช่างโยธา   
                         12.2  ช่างก่อสร้าง 

๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 

 
7   กันยายน   ๒๕๕9 
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