
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2 โครงการ 

                      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลห้วยยอด มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  ราคากลาง 
346,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  งบประมาณ 328,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) 
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ราคากลาง 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณ 
2,017,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 ราคากลางรวมเป็นเงิน 2,446,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 งบประมาณรวมเป็นเงิน 2,345,000.- บาท (สองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ซึ่ง

ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ

ให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรอืรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 ผลงาน

ก่อสร้างในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   150,000.00 บาท 

 - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ผลงานก่อสร้างในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   900,000.00 บาท 

1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ          

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างของเทศบาลต าบลห้วยยอด 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบล              

ห้วยยอด ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี ้

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้ วนใน
สาระส าคัญ 



7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
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8. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้มีการท าสัญญากับเทศบาลต าบลห้วยยอด ต้องรับจ่ายเงินผ่าน

บัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   29  มีนาคม  2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง     

12.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยยอด เวลา 09.00 น. ก าหนดรับฟังค าชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติม  เวลา 13.00 น. หากท่านไม่เข้าร่วมดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด

เพิ่มเติมตามวันและเวลาที่ก าหนด จะไม่ตัดสิทธิในการยื่นประมูลแต่จะถือว่าท่านรับทราบสถานที่  

ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้น

ความผิดตอ่เทศบาลต าบล            หว้ยยอด ไม่ได้ 
 

ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกยื่นเป็นราย

โครงการในวันที่  4  เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ

จัดจ้างระดับอ าเภอ  ช้ัน 2 อ าเภอห้วยยอด และเปิดซองแบบยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  4  

เมษายน  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
 

ก าหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11  เมษายน  2560  ดังนี้ 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  ตั้งแต่เวลา  
13.30 น. – 14.00 น.  
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 15.00 น. 

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการละ 1,000.- 

บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลห้วยยอด ระหว่างวันที่  16 - 27  

มีนาคม  2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075 - 235544  ในวันและเวลาราชการหรือดูรา
ละเอียดได้ท่ี www.huaiyodcity.go.th  
 

 ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
 

             (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 

 
 
   

http://www.huaiyodcity.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/๒๕60  
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2 โครงการ 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลห้วยยอด  
ลงวันที่  16  มีนาคม  2560 

 

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

   ด้วยเทศบาลต าบลห้วยยอด มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  ราคากลาง 
346,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  งบประมาณ 328,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) 
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ราคากลาง 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณ 
2,017,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ราคากลางรวมเป็นเงิน 2,446,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
       งบประมาณรวมเป็นเงิน 2,345,000.- บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)      

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  

๑.๒ แบบใบเสนอราคา  
  ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง  
  ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

   (๑) หลักประกันซอง   
    (๒) หลักประกันสัญญา 
  1.5   สูตรการปรับราคา 
  ๑.๖ บทนิยาม  

   (๑) ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

   ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
              ๑.๘  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (รายละเอียดการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน 
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

ซึ่งต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน

ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ

ให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรอืรัฐวิสาหกิจ  

  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 ผลงาน
ก่อสร้างในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   150,000.00 บาท 

 - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ผลงานก่อสร้างในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   900,000.00 บาท 

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
    2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจดัจ้างของเทศบาลต าบลห้วยยอด 
    2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล              

ห้วยยอด ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี ้

    2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ 

    2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

2.8 ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้มีการท าสัญญากับเทศบาลต าบลห้วยยอด ต้องรับจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

    ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     



 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
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  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑) 
   (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 

  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑) หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ         
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๒) หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕ 
    (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย    
 (๕) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)   
 
  ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้  โดยไม่มี 
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  ก าหนดเวลา

แล้วเสร็จ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท างาน 
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ไม่เกิน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท างาน 



   ๔.๔ ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ      
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
ประกวดราคาเลขที ่5/2560 โครงการ.............................. ” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาใน
วันที่  4  เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ ชั้น 2  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
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 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน การเปิดซองใบเสนอราคา   

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มผีู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง 
ให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั้น 2 อ าเภอ
ห้วยยอด  ในวันที่  4  เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง                   
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก 
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 4.6 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ

เทศบาลต าบลหว้ยยอด  จะต้องปฏิบัติดังนี ้

(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิคผู้เสนอราคาจะต้องลงนามใน

ข้อตกลงในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทศบาลต าบลห้วยยอด  และผู้ให้บริการตลาด

กลางอเิล็กทรอนิกส์ 



(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง

เริ่มตน้ในการประมูลครัง้นี้   

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  จะ
เริ่มต้นที่  346,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยก
หมอณุไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 จะเริ่มต้นที่  2,100,000.- บาท 
 (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  (4) ใช้การประมูลแบบปิดราคา (Sealed  Bid  Auction) ระยะเวลาในการประมูล

ราคา  30  นาที  ไม่มตี่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาประมูล 5 นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า 
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  (5) เทศบาลต าบลหว้ยยอด  ก าหนดหลักเกณฑก์ารยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ

เสนอราคาดังนี้ 

            5.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

            5.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่

ระบบ 

             5.3  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาหรอืผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอ

ราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุด

ในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimun  Bid 0.2%) ในแต่ละโครงการดังนี้ 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  
เสนอราคาลดขั้นต่ าครั้งละไม่น้อยกว่า 600 บาท 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยก
หมอณุไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 เสนอลดราคาข้ันต่ าครั้งละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
    

   (6) ก าหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  
วันที่  11  เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. – 14.00 น. 

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยก
หมอณุไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 วันที่  11  เมษายน  2560 เวลา 14.30 น. – 15.00 น. 

    (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 



      (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   

ทั้งนี ้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

   (9) กรณีเสนอราคาเท่ากันหลายราย ผูท้ี่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

   (10) ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

 

 ๕.  หลักประกันซอง 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา  
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2  จ านวน 

17,300.- บาท 
 - ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุ              
ไปทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 จ านวน 105,000.- บาท  
 โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา หรือก่อนหน้า

นั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
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๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑) 
๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ        

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน                  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้        
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน         

นับถัด จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 
๓ ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อโครงการ 
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น 



๖.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน       
การรับเอกสารประกวดราคาของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด   หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา  

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา                        
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๔) ราคาที่ เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ เสนอราคามิได้                          
ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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  ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน 
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือเทศบาล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค า
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 

 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากเทศบาลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ 
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เทศบาลมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้

 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล                
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที ่ได้ร ับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  
ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาได้  ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  



๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แกเ่ทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ 

วัน    ท าการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้              
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น โครงการละ 1 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า                                     
2 ปี นับถัดจากวันทีเ่ทศบาลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๑1.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสมของเทศบาลต าบลห้วยยอด  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากสภาเทศบาลแล้วเท่านั้น 
 ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,000.- (สองล้านสี่แสนสี่
หมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 งบประมาณของงานก่อสร้าง ครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,345,000.- บาท (สองล้าน
สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๑1.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี            



ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  เทศบาลจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๑1.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑2. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก………………-……………. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละ สาขาช่าง
แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑2.๑   ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง 
 ๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
           (นางยินดี  ส่งแสง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


