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เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลค็ทรอนิกส์ 

เลขที�  1 /2553  
การจา้งเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตของเทศบาลตาํบลสุเทพ 

ตามประกาศเทศบาลตาํบลสุเทพ 
ลงวนัที#   28  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------- 
เทศบาลตาํบลสุเทพ ซึ# งต่อไปนี, เรียกวา่  “เทศบาลตาํบล”  มีความประสงคจ์ะดาํเนินการ

จา้งก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  โดยทาํการ 
1. ปูแอสฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 ซม. รวมความยาวไม่นอ้ยกวา่  

2,750 เมตร หรือ พื,นที#ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 เมตร รางระบายนํ,า ผวิจราจรความยาวไม่นอ้ยกวา่ 823 เมตร  
2. งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทาํการปูแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หนา 5 ซม.  พื,นที# 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,073 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายนํ,าความยาวไม่นอ้ยกวา่ 112 เมตร  บริเวณบา้นภูพิงค ์หมู่ที# 12 
ถึงบา้นดอยปุย หมู่ที# 11 ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

วงเงินงบประมาณ 4,964,000.- บาท (สี� ล้านเก้าแสนหกหมื�นสี�พันบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็น
เงิน 4,964,000.- บาท (สี�ล้านเก้าแสนหกหมื�นสี�พนับาทถ้วน)  โดยวธีิการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี,  
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลค็ทรอนิกส์ 

1.1  แบบรูปรายละเอียด(แบบแปลน)     จาํนวน  18  หนา้ 
1.2  แบบใบยื#นขอ้เสนอการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จาํนวน   2   หนา้ 
1.3  แบบสัญญาจา้ง        จาํนวน  11  หนา้ 
1.4  แบบหนงัสือคํ,าประกนั    
       (1)  หลกัประกนัซอง      จาํนวน   1   หนา้ 

   (2)   หลกัประกนัสัญญา      จาํนวน   1   หนา้ 
       1.5  บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและแรงงานค่าก่อสร้าง   จาํนวน   5   หนา้ 
       1.6  รายละเอียดการแบ่งงวดงาน     จาํนวน   1  หนา้ 
       1.7  สูตรการปรับราคา(ค่า  K)     จาํนวน   2  หนา้ 
       1.8  บทนิยาม          
 (1) ผูเ้สนอราคาที#มีผลประโยชน์ร่วมกนั    จาํนวน  1   หนา้ 
 (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   จาํนวน  1   หนา้ 
       1.9  แบบบญัชีเอกสาร  

(1)  บญัชีเอกสารส่วนที#   1                    จาํนวน   1  หนา้   
(2)  บญัชีเอกสารส่วนที#   2     จาํนวน   1  หนา้ 
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      1.6  หนงัสือแสดงเงื#อนไขการจา้งโดยวธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (หนงัสือขอ้ตกลง 3 ฝ่าย)      จาํนวน   2   หนา้ 
   

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1    ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที#ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์  
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้#ถูกระบุไวใ้นบญัชีรายชื#อผูที้#ทิ,งงานของทางราชการ หรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ#น และได้แจง้เวียนชื#อแล้ว หรือไม่เป็นผูที้#ได้รับผลของการสั#งให ้
นิติบุคคล หรือบุคคลอื#นเป็นผูทิ้,งงานตามระเบียบของทางราชการ   

 2.3    ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื#น และตอ้งไม่เป็น
ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ ประมูลจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระทาํอนัใดเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 

  2.4    ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึ# งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ,น 
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้คาํสั#งใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นั,น 

  2.5   ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที#ประมูลจา้งฯ  ในวงเงิน 
ไม่นอ้ยกวา่  2,480,000.00  บาท (สองล้านสี�แสนแปดหมื�นบาทถ้วน)  ต่อ 1 สัญญา  และเป็นผลงานที#เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ#น  
หน่วยงานอื#นซึ# งมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ#น  รัฐวสิาหกิจ 
                        3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วนยื#น
พร้อมกบัใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์  คือ 

     3.1  ส่วนที� 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี<  
(1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล   
       (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื#นสําเนาหนงัสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื#อหุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   
      (ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยื#นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียน  นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื#อกรรมการผูจ้ดัการผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)  และบญัชี
ผูถื้อหุน้รายใหญ่พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที#มิใช้นิติบุคคล ให้ยื#น
สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั,น  สําเนาขอ้ตกลงที#แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั,งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื#นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที#ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
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บุคคลธรรมดาที#มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื#นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื#น
เอกสารตามที#ระบุไวใ้น (1)   

(4)  สาํเนาบตัรประชาชน   สาํเนาทะเบียนบา้น ผูย้ื#นใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (กรณียื#นดว้ยตนเอง)   

    (6)  สาํเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ#ม (ถา้มี)  
(7) บญัชีเอกสารส่วนที# 1 ทั#งหมดที#ใหย้ื#นตามแบบในขอ้ 1.7(1) 

3.2  ส่วนที�  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี< 

(1) หนังสือมอบอาํนาจซึ# งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที#ผูเ้สนอราคามอบ
อาํนาจใหบุ้คคลอื#นทาํการแทน 

(2)  สําเนาบตัรประชาชน  ทะเบียนบา้น ผูม้อบอาํนาจ และผูรั้บมอบอาํนาจ (กรณีผูมี้
อาํนาจมอบอาํนาจบุคคลอื#นกระทาํการแทน) 

(3) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาสัญญาจ้างก่อสร้างที#ระบุไวใ้น

หนงัสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(5) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื,อเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ดงักล่าว

พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(6)  บญัชีรายการวสัดุและอื#น ๆ ประกอบใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์  
(7)  บญัชีเอกสารส่วนที# 2 ทั,งหมดที#ไดย้ื#นตามแบบในขอ้1.7(2) 

4.   การเสนอราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื#นขอ้เสนอตามแบบที#กาํหนดไวใ้นเอกสารการประมูลจา้งด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์นี,โดยไม่มีเงื#อนไขใดๆ ทั,งสิ,น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื#อ
ของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุการก่อสร้างในบญัชีรายการวสัดุและอื#น ๆ 
ประกอบใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ใหค้รบถว้นโดยยื#นมาพร้อมใบเสนอการประมูลจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ตามขอ้ 3.2 (6) 

4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ  ราคา และอื#น ๆ ประกอบการยืนยนัราคา      
ครั, งสุดทา้ยให้ครบถ้วน ภายหลงัเสร็จสิ,นการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ให้ แล้วนาํส่งมาพร้อม
เอกสาร    การยนืยนัราคาครั, งสุดทา้ย (เฉพาะผูเ้สนอราคาที#เทศบาลตาํบลแจง้ใหเ้ขา้ทาํสัญญาจา้ง) 

4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และราคาที#เสนอจะตอ้งเป็นราคาที#รวม
ภาษีมูลค่าเพิ#ม และภาษีอื#น ๆ (ถา้มี) รวมทั,งค่าใชจ่้าย ทั,งปวงไวด้ว้ยแลว้   

      ราคาที#เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  60 วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที#ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
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4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างให้แลว้เสร็จ ไม่เกิน  120 วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง   

4.6 ก่อนยื#นการใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจสอบดู ร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ    ให้ถี#ถว้นและเขา้ใจเอกสารการประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ทั,งหมดเสียก่อนที#จะตกลงยื#นใบเสนอการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ตาม
เงื#อนไขในเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
        เมื#อพน้กาํหนดเวลายื#นใบเสนอการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ#มเติมโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการ E - Auction จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติั ของผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผูเ้สนอราคาที#มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาอื#น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.6(1) ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั,งตรวจสอบขอ้เสนอปริมาณวสัดุ ตาม ขอ้ 3.2 และขอ้ 4.2 และประกาศ
รายชื#อผูเ้สนอราคาที#มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาในวนัที#  26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2552  เวลา  10.00  น.  
ณ  เทศบาลตาํบลสุเทพ 
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ E - Auction หรือในขณะที#มีการเสนอราคาทาง
อิเล็คทรอนิกส์วา่มีผูเ้สนอราคากระทาํการ อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) 
คณะกรรมการฯ     จะตดัรายชื#อผูเ้สนอราคารายนั,นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและยกเลิกการประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์  และเทศบาลตาํบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้,งงานเวน้แต่ คณะ
กรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั,นเป็นผูที้#ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ ทาง
ราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ#มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
      ผูเ้สนอราคาที#ถูกตดัรายชื#อออกเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที#มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู ้เสนอราคารายอื#นหรือเป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็คทรอนิกส์    ณ วนัประกาศประมูลจา้ง หรือเป็นผูเ้สนอราคาที#กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั#งดงักล่าวต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที#ไดรั้บแจง้จาก
คณะกรรมการ E - Auction การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นที#สุดฯ   

    การยื#นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่ เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเสนอราคาเว้น 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ#ง และใน
กรณีที#ผูว้า่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นดว้ยกบั คาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเสนอราคาที#
ได ้ ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ#ง ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการเสนอ
ราคา  ดงักล่าวได ้

4.7  ผูเ้สนอราคาที#มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาตามประกาศเทศบาลตาํบล
จะตอ้งปฏิบติัดงันี,  
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   (1) ผูเ้สนอราคาตอ้งเขา้ร่วมการอบรมวิธีการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ตามวนั เวลา สถานที#ที#ทางราชการกาํหนดอนัจะแจง้ให้ทราบภายหลงั โดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจาํตวั 
(User ID)  และรหสัผา่น (Password) เมื#อผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติัเงื#อนไขและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้   

   (2)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในขอ้ตกลง ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ร่วมกบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ 

            (3) ราคาเริ#มตน้ในการประมูลครั, งนี,  จะเริ#มที#  4,964,000.00 บาท 

                                     (4)  ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที ต่อโครงการ   (ทั,งนี, ไม่มีการขยายเวลาในการ
ปิดประมูล) 
   (5) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาภายใน  15 นาทีแรกของการประมูลอย่างน้อย  
1  ครั, ง  มิฉะนั,นจะถูกตดัออกจากการเสนอราคา 
                                    (6) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการประมูล และเมื#อการประมูลเสร็จสิ,นแล้ว จะตอ้งยืนยนั
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์และเทศบาลตาํบลสุเทพหลงัจากจบการประมูล    

(7) ในกรณีที#จะตอ้งเสียค่าบริการต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผูช้นะการประมูล  
จะต้องเสียอตัราค่าบริการ 10,000 บาท (หนึ�งหมื�นบาทถ้วน) (อตัราค่าบริการนี<ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 %  

แล้ว ) 

5.  หลกัประกนัซอง 
              ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื#นซองประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ#งอยา่งใด ดงัต่อไปนี,   จํานวนเงิน  248,200.-  บาท ( สองแสนสี�

หมื�นแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน )  
   5.1 เงินสด 

       5.2 เช็คที#ธนาคารสั#งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลตาํบลสุเทพ โดยเป็นเช็คลงวนัที#ที#ยื#นซองประมูล
จา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ หรือก่อนหนา้นั,นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

5.3 หนงัสือคํ,าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัคํ,าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 
5.4 หนังสือคํ, าประกัน ของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุนหลกัทรัพยที์#ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื#อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ,าประกนั ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ# งไดแ้จง้ชื#อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนงัสือคํ,าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

       5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัซองตามขอ้นี,  เทศบาลตาํบลสุเทพจะคืนใหผู้เ้สนอราคา หรือผูค้ ํ,า

ประกนัภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที#ไดพ้ิจารณาในเบื,องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ ผูเ้สนอราคารายที#คดัเลือกไว้
ซึ# งเสนอราคาตํ#าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนใหต่้อเมื#อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเมื#อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้
ผกูพนัแลว้ การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนไหโ้ดยไม่มีดอกเบี,ย 
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6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

                6.1 ในการประมูลครั, งนี,  เทศบาลตาํบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม  
                 6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยืนหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 3 หรือยื#นขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการ e  - Auction จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื#นขอ้เสนอรายนั,น เวน้แต่เป็นผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ยหรือผิดพลาดไปจากเงื#อนไขของเอกสารประมูลจา้งในส่วนที#มิใช่สาระ สําคญัทั,งนี,
เฉพาะในกรณีที#พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาํบลเท่านั,น 

6.3 เทศบาลตาํบลสุเทพสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ
ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี,     

(1) ไม่ปรากฏชื#อผูเ้สนอราคารายนั,น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูล หรือในหลกัฐานการ
รับเอกสารประมูลจา้งของเทศบาลตาํบลสุเทพ 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื#อนไขที#กาํหนดในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ที#เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื#น 

(3) ไม่กรอกชื#อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื#อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ# ง    
อยา่งใดหรือทั,งหมดในใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

  6.4 เทศบาลตาํบลทรงไวซึ้# งสิทธิที#จะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในกรณี
ที#มีผูเ้สนอราคาไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาตามประกาศ ขอ้ 4.6 นอ้ยกวา่  3  ราย   

  6.5 ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการ   
e-Auction หรือเทศบาลตาํบลสุเทพมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี,แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื#นใดที#
เกี#ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาไดเ้ทศบาลตาํบลสุเทพมีสิทธิที#จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าว 
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง   

6.6 เทศบาลตาํบลสุเทพทรงไวซึ้# งสิทธิที#จะไม่รับราคาตํ#าสุดหรือราคาหนึ# งราคาใดหรือ
ราคาที#เสนอทั,งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ#งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณาทั,งนี, เพื#อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญัและให้ถือวา่การตดัสินของเทศบาลตาํบลสุเทพเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั,งเทศบาลตาํบลสุเทพจะพิจารณา ยกเลิกการประมูลจา้งด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้,งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที#ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที#เชื#อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรือใชชื้#อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื#นมาเสนอราคาแทนเป็นตน้ 

6.7 ในกรณีที#ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ว่า         
ผูเ้สนอราคาที#มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามที#ไดป้ระกาศรายชื#อไวต้ามขอ้ 4.6 เป็นผูเ้สนอราคาที#มีผลประโยชน์
ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื#น ณ วนัประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์หรือเป็นผูเ้สนอราคาที#
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 เทศบาลตาํบลสุเทพมีอาํนาจที#จะตดั
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รายชื#อผูเ้สนอราคาที#มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื#อตามขอ้ 4.6 และเทศบาลตาํบล              
สุเทพจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั,นเป็นผูทิ้,งงาน 

        ในกรณีนี,หากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ที#
ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ#ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการประมูล
ราคาจา้งเหมาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ดงักล่าวได ้

7. การทาํสัญญาจ้าง 

     ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุ
ในขอ้  1.3 กบัเทศบาลตาํบลสุเทพ ภายใน  7  วนัทาํการนบัถดัจากวนัที#ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5   ของราคาค่าจา้งที#ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ไดใ้ห้เทศบาล
ตาํบลสุเทพยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ#งอยา่งใด ดงัต่อไปนี,   
                     (1)   เงินสด 
                                  (2)   เช็คที#ธนาคารสั#งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลตาํบลสุเทพ โดยเป็นเช็ค 
ลงวนัที#ที#ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั,นไม่เกิน  3  วนั ทาํการของทางราชการ 
                             (3)  หนงัสือคํ,าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัคํ,าประกนัดงัระบุในขอ้1.4(2)  
                         (4)  หนงัสือคํ,าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงิน 
ทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์#ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื#อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ
คํ,าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ# งไดแ้จง้ชื#อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ,าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 
                                  (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันนี, จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี, ยภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที#ผูช้นะการ
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สําหรับสัญญาที�เป็นราคาเหมารวม) 
                                เทศบาลตาํบลจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื#อผูรั้บจา้งได้ปฏิบติังานทั,งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญารวมทั,งทาํสถานที#ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้าํการตรวจรับงานจา้ง
แลว้ 

9.  อตัราค่าปรับ 

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้17 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.25  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
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10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                  ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์ซึ# งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสัญญา
จา้งตามแบบดงัระบุใน 1.3  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องสิ#งของที#จา้งที#เกิดขึ,นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถดัจากวนัที#เทศบาลตาํบลสุเทพไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  15  วนันบัถดัจากวนัที#ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

         11.1 เงินค่าพสัดุในการจา้งครั, งนี, ดาํเนินการกู้เงินจากบมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน                  
สุเทพ   อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

11.2 เมื#อเทศบาลตาํบลสุเทพไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง
จา้งตามการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็คทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั#งหรือนาํสิ#งของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ  และของนั,นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที#มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถบริการรับขนได้
ตามที#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคา ซึ# งเป็นผูรั้บจ้างจะต้องปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวดีงันี,    

(1) แจ้งการสั#งหรือนําสิ# งของที#จ้างขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยน์าวีภายใน 7 วนั  นับตั,งแต่วนัที#ผูรั้บจา้งสั#ง หรือจ้างของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที#รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื#นได ้    

(2)   จดัการให้สิ# งของที#จา้งขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที#มีสิทธิ
เช่นเดียวกนัเรือไทยจากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้จะแต่ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของนั,นโดยเรืออื#นที#มิใช่เรือไทยซึ# งจะไดรั้บอนุญาตเช่นนั,นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออยูห่รือเป็นของที#รัฐมนตรีวา่การคมนาคมประกาศยกเวน้ใหเ้วน้บรรทุกโดยเรืออื#น 

               (3)  ในกรณีไม่ปฏิบติัตาม(1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดทางกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

          11.3  ผูเ้สนอราคาซึ# งเทศบาลตาํบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาที#ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  7    เทศบาลตาํบลสุเทพจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องผูอ้อก
หนงัสือคํ,าประกนัทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหายอื#น (ถา้มี)   รวมทั,งจะพิจารณาให้เป็นผู ้
ทิ,งงานตามระเบียบของทางราชการ   

         11.4 เทศบาลตาํบลสุเทพสงวนสิทธิที#จะแก้ไขเพิ#มเงื#อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  1.5  จะนาํมาใชก้รณีที#
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ#มขึ,น โดยวธีิการต่อไปนี,  

      สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะตอ้งคงที#ที#ระดบัที#กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที#
กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือภายในระยะเวลาที#เทศบาลตาํบลไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที#ได้
ระบุไวใ้นขอ้  1.5 

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื#อเทศบาลตาํบลสุเทพไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและได้ตกลงจา้ง
ก่อสร้างตามประกาศนี,แลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้ง
มี และใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน และทดสอบผีมือแรงงาน
หรือสถาบนัของทางราชการอื#น หรือสถาบนัของเอกชนที#ทางราชการรับรองหรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที# ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ  10     
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอย่างน้อย  1  คน ในแต่ละสาขาช่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ# ง
ดงัต่อไปนี,  

13.1  วศิวกรโยธา     
13.2  ช่างก่อสร้าง     
13.3 ช่างโยธา 

14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที#กฎหมาย และระเบียบ
ไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลตาํบลสุเทพ 
 

 

(นายทวพีงษ ์  หินคาํ) 
นายกเทศมนตรีตาํบลสุเทพ 

วนัที#    28   ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
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