
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่8/2553 
การจา้งก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจ าต าบลสุเทพ (แบบมีร้ัว) 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวนัท่ี  8  มีนาคม  2553 
----------------------------------------  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาลต าบล”              
มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจ าต าบลสุเทพ (แบบมีร้ัว) รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ  งบประมาณ 4,463,600 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนหก
หม่ืนสามพนัหกร้อยบาทถว้น) และมีราคากลางเป็นเงิน 4,463,600 บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสามพนัหก
ร้อยบาทถว้น) ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  

โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด จ านวน 17 หนา้ 
1.2 แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวน 2 หนา้ 
1.3 แบบสัญญาจา้ง จ านวน 8 หนา้ 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง จ านวน 1 หนา้ 
(2) หลกัประกนัสัญญา จ านวน 1 หนา้ 

1.5 สูตรการปรับราคา จ านวน 3 หนา้ 
1.6 บทนิยาม จ านวน 2 หนา้ 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
1.7 แบบบญัชีเอกสาร   

(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 จ านวน 2 หนา้ 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 จ านวน 1 หนา้ 

1.8 รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและงวดงานราคาค่าก่อสร้าง 
 จ านวน 2 หนา้ 

1.9 บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและแรงงานค่าก่อสร้าง จ านวน 13 หนา้ 
1.10 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการจา้งโดยวธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวน 2 หนา้ 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ

หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการ
สั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  และตอ้ง
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วนั
ประกาศ ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัใดเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 

2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประมูลจา้งในวงเงิน 
ไม่นอ้ยกวา่   2,200,000  บาท (  สอง ล้าน สอง แสนบาทถ้วน )ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยร ะเบียบบริหาร ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดย มิตอ้งใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น 2 ส่วนยืน่

พร้อมกบัใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้  

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจควบคุม  (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง   

(ข) บริษทัจ ากดัหรือบริ ษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียน  นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการผูมี้อ านาจควบคุม  (ถา้มี) และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิ้ติบุคคล ให้
ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเน าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรื อผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4) ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ผูย้ืน่ใบเสนอการประมูลจา้ งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณียืน่ดว้ยตนเอง) 

(5) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  
(6) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีใหย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.7 (1) 

3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้  
(1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา

มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 
(2)  ส าเนาบตัรประชาชน ทะเบียนบา้น ผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ 

(กรณีผูมี้อ านาจมอบอ านาจบุคคลอ่ืนกระท าการแทน) 
(3) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
(4) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส าเนาสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีระบุไว้

ในหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(5) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

ดงักล่าวพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(6) บญัชีรายการวสัดุและอ่ืน ๆ ประกอบใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  
(7) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคา ตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการประมูลจา้งดว้ย

ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ น้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น               
ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุการก่อสร้างในบญัชีรายการวสัดุ และอ่ืน ๆ 
ประกอบใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหค้รบถว้นโดยยืน่มาพร้อมใบเสนอการ
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 3.2 (6) 

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ราคา และอ่ืน ๆ ประกอบการยนืยนัราคา      
คร้ังสุดทา้ยใหค้รบถว้น ภายหลงัเสร็จส้ินการประ มูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให ้แลว้น าส่งมาพร้อม
เอกสารการยนืยนัราคาคร้ังสุดทา้ย (เฉพาะผูเ้สนอราคาท่ีเทศบาลต าบลแจง้ใหเ้ขา้ท าสัญญาจา้ง) 
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4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมทั้งค่าใชจ่้าย ทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 180     วนั นบัแต่วนัยนืยนั
ราคาสุดทา้ย โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการ
เสนอราคามิได ้

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จ ไม่เกิน  180    วนั 
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง   

4.6 ก่อนยืน่การใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจสอบดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารการประมูลจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ใบเ สนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามเง่ือนไขในเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปิดผนึกซอง
เรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หนา้
ซองวา่ “เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ตามเอกสาร ประมูลจ้างฯ  เลขที่    8/2553   ” ยืน่ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการประมูล ในวนัท่ี         26  มีนาคม  2553      ระหวา่งเวลา  11.00 น. ถึง 12.00 น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ หรือการจ้างของ อบต . ระดับอ าเภอ (ห้องประชุมช้ัน 3 ทีว่่าการอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่)  

เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะ
ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการ E - Auction จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติั ของผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูเ้สนอราคาอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประมูลจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบขอ้เสนอปริมาณวสัดุ ตาม ขอ้ 3.2 และขอ้ 4.2 และ
ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที ่     29  มีนาคม  2553  
เวลา 10.00 น. ณ  เทศบาลต าบลสุเทพ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ E - Auction หรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่มีผูเ้สนอราคากระท าการ อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้ 1.6 
(2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและยกเลิกการประมูล
จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงานเวน้
แต่ คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่ วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการ
พิจารณาของ ทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
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ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกเพราะเหตุเป็นผูเ้ส นอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประมูลจา้ง หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ E - Auction การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 

การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายเวลาการเสนอราคาเวน้ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ 
และในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นดว้ยกบั ค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการ
เสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหผู้ว้า่ราชการจั งหวดัมีอ านาจ
ยกเลิกการเสนอราคา ดงักล่าวได ้

4.8 ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาตามประกาศเทศบาล
ต าบลจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ผูเ้สนอราคาตอ้งเ ขา้ร่วมการอบรมวธีิการประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีทางราชการก าหนดอนัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั โดยผูเ้สนอราคาจะ
ไดรั้บเลขประจ าตวั (User ID) และรหสัผา่น (Password) เม่ือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติัเง่ือนไขและขอ้เสนอ
ทางดา้นเทคนิคแลว้ 

(2) ผูเ้สนอราคา จะตอ้งลงนามในขอ้ตกลง ในการประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) ราคาเร่ิมตน้ในการประมูลคร้ังน้ี จะเร่ิมท่ี      4,463,600       บาท 
(4) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ต่อโครงการ  (ทั้งน้ีไม่มีการขยายเวลาใน

การปิดประมูล) 
(5) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรกของการประมูลอยา่งนอ้ย  

1 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกตดัออกจากการเสนอราคา 
(6) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการประมูล และเม่ือการประมูลเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้ง

ยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลต าบล หลงัจากจบการประมูล    
(7) ในกรณีท่ีจะ ตอ้งเสียค่าบริการต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                  

ผูช้นะการประมูลจะตอ้งเสียอตัราค่าบริการร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน        10,000        บาท 

5. หลกัประกนัซอง 
ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง พร้อมกบัการยืน่ใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     223,180     บาท ( สองแสนสองหมื่นสามพนัหน่ึงร้อยแปดสิบบาทถ้วน )โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

5.1 เงินสด 
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5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองประมูลจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 

5.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัค ้าประกนัดงัระบุในขอ้              
1.4 (1) 

5.4 หนงัสือค ้าประกนั ของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี เทศบาลต าบลจะคืนใหผู้เ้สนอราคา หรือผูค้  ้าประกนั

ภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้ง
เสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเม่ือผูเ้สนอราคา ไดพ้น้จาก
ขอ้ผกูพนัแลว้ การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนไหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย    

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1 ในการประมูลคร้ังน้ี เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยนืหลกัฐานไม่

ถูกตอ้งหรือไมถู่กตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 3 หรือยืน่ขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น เวน้
แต่เป็นผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ยหรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอก สารประมูลจา้งใ นส่วนท่ี
มิใช่สาระส าคญัทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

6.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่ มีการผอ่น
ผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูล หรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารประมูลจา้งของเทศบาลต าบล 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(3) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.4 ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ  e-Auction หรือเทศบาลต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ       
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผูเ้สนอราคาไดเ้ทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หาก
หลกัฐานดงักล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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6.5 เทศบาลต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะร ายการหน่ึงรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะ
พิจารณาทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญัและใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลต าบลจะ พิจารณา ยกเลิกการประมูล
จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อนัเป็นเทจ็หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นตน้ 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วา่ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 4.6 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ ยระบบอิเลคทรอนิกส์หรือเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 เทศบาลต าบลมี
อ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ 4.6 
และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 

ในกรณีน้ีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมี
อ านาจยกเลิกการประมูลราคาจา้งเหมาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวได ้

7. การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งท าสั ญญาจา้งตามแบบสัญญาดงั

ระบุในขอ้ 1.3 กบัเทศบาลต าบลภายใน 7 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5 ของราคาค่าจา้งท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไดใ้ห้
เทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนั ท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัค ้าประกนัดงัระบุในขอ้

1.4 (2) 
(4) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้ วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประมูล
จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น     4 งวด ดงัน้ี 
งวดที ่1 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ       25      ของค่าจา้งตามสัญญา เป็นเงิน  

1,115,900  บาท เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน     45      วนั ดงัน้ี 
งานก่อสร้างร้ัว 
- งานร้ือถอนวชัพืช ,งานขดุดิน ,งานฐานราก ,งานเสา ,งานคานคอดิน และงานติดตั้ง

ผนงัร้ัวความยาวไม่นอ้ยกวา่ 321 เมตร (ยกเวน้งานทาสี ) 
งวดที ่2 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ       25      ของค่าจา้งตามสัญญา เป็นเงิน   

1,115,900  บาท เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน     45      วนั ดงัน้ี 
งานก่อสร้างร้ัว 
- งานก่อสร้างร้ัว คสล. (ยกเวน้งานทาสี) 
- งานร้ือถอนวชัพืช ,งานขดุดิน ,งานฐานราก ,งานเสา ,งานคานคอดิน และงานติดตั้ง

ผนงัร้ัวแลว้เสร็จทั้งหมด 
งวดที ่3 เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ       25      ของค่าจา้งตามสัญญา เป็นเงิน   

1,115,900  บาท เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน     45      วนั ดงัน้ี 
- งานก่อสร้างป้ายสนามกีฬา,ประตูทางเขา้ ออก 2 จุด แลว้เสร็จ 
- งานก่อสร้างก าแพงกนัดิน แลว้เสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงหอ้งเก็บของใตอ้ฒัจรรย ์และติดตั้งตู ้MDB แลว้เสร็จทั้งหมด 
- งานปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล และตะกร้อ,ร้ัวรอบ และติดตั้งใหม่ 
- งานก่อสร้างป้องกนัดินพงัทลายระหวา่งสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อแลว้

เสร็จทั้งหมด 
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ       25      ของค่าจา้งตามสัญญา เป็นเงิน  

1,115,900  บาท เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน     45      วนั ดงัน้ี 
- งานติดตั้งโคมไฟ และอุปกรณ์ แลว้เสร็จทั้งหมด 
- งานก่อสร้างถนน คสล. ทางเดิน คสล. ,พื้นลาน คสล. แลว้เสร็จทั้งหมด 
- งานก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพกั แลว้เสร็จทั้งหมด 
- งานท าความสะอาดและติดตั้งป้ายโครงการ 
- งานก่อสร้างส่วนท่ีเหลือทั้งหมด   แลว้เสร็จ   ถูกตอ้ง ครบถว้นตามรูปแบบและ

รายการ รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
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9. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 17 จะก าหนดในอตัราร้อยละ      0.10         ของค่าจา้งตาม
สัญญาต่อวนั 

10. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท า

สัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่      -      เดือน         2         ปี นบัถดั จากวนัท่ีกรมไดรั้บมอบงาน                   
โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแก้ ไขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใ น     15   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
แจง้ความช ารุดบกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
11.1 เงินค่าพสัดุในการจา้งคร้ังน้ีด าเนินการตาม ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามโครงการ

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555  โดยจะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
เงินกู้จากส านักงบประมาณแล้วและสามารถยกเลกิการจัดจ้างได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ 

11.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้ก ลงจา้ง
ตามการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถบริการรับ
ขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคา  ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวดีงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีจา้งขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยน์าวภีายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่ง หรือจา้งของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้    

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีจา้งขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกนัเรือไทยจากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้จะแต่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนา วใีหบ้รรทุกของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะไดรั้บอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออยูห่รือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การคมนาคมประกาศยกเวน้ใหเ้วน้บรรทุก
โดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีไม่ปฏิบติัตาม  (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิทางกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี
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11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 เทศบาลต าบลจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องผูอ้อก
หนงัสือค ้าประกนัทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็ น
ผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

11.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคา จะน ามาใชก้รณีท่ีค่างานก่อสร้าง

ลดลงหรือเพิ่มข้ึน ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจา้งเหมาก่อสร้างใหค้  านวณตามสูตร ดงัน้ี 
 P = (PO)  *  (K) 
โดยก าหนดให ้   P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัผูรั้บจา้ง 

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลไดห้รือราคาค่างานเป็นงวดซ่ึงร ะบุ
ไวใ้นสัญญา แลว้แต่กรณี 

K = ESCALATION FACTOR ท่ีหกัดว้ย 4% เม่ือตอ้งเพิ่มค่างาน  หรือบวกเพิ่ม 
4% เม่ือตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาหรือภายในระยะเวลาท่ี เทศบาลต าบลไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการ
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1.5 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลต าบล ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี 
และใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน และทดสอบผมืีอแรงงาน
หรือสถาบนัของทางราชการอ่ืน หรือสถาบนัของเอกชนท่ีทางราชการรับรองหรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช . 
ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง หรืออยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

13.1 วศิวกรโยธา     
13.2 ช่างก่อสร้าง     
13.3 ช่างโยธา 
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14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย และระเบี ยบ
ไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
 

(นายทวพีงษ ์  หินค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 


