
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๔ 

การจา๎งเหมากํอสร๎างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลต าบลสุเทพ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล

ต าบล” มีความประสงค์จะด าเนินการจ๎างเหมากํอสร๎างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลต าบลสุเทพ 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐ 

บาท (สี่ล๎านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) และมีราคากลางเป็นเงิน ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล๎านสาม

แสนหนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข๎อแนะน าและ

ข๎อก าหนด ดังตํอไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบแปลน รายละเอียดการค านวณราคาคํากํอสร๎าง ปริมาณงานและงวด

งานราคาคํากํอสร๎าง  จ านวน ๔๔ หนา๎ 

๑.๒ แบบใบยื่นข๎อเสนอการประมูลจา๎งดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวน ๒ หนา๎ 

๑.๓ สรุปรายการเสนอราคาคํากํอสร๎าง  จ านวน ๑๗ หนา๎ 

๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ๎างโดยวิธีประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๓ ชุด) 

 จ านวน ๖ หนา๎ 

๑.๕ แบบสัญญาจา๎ง จ านวน ๙ หนา๎ 

๑.๖ สูตรวิธีการค านวณและเงื่อนไขในการปรับราคา จ านวน ๓ หนา๎ 

๑.๗ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันซอง จ านวน ๑ หนา๎ 

(๒) หลักประกันสัญญา จ านวน ๑ หนา๎ 

๑.๘ บทนิยาม จ านวน ๒ หนา๎ 

(๑) ผูเ๎สนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขงํขันราคาอยํางเป็นธรรม 

๑.๙ แบบบัญชเีอกสาร 

(๑) บัญชเีอกสารสํวนที่ ๑ จ านวน ๒ หนา๎ 

(๒) บัญชเีอกสารสํวนที่ ๒ จ านวน ๑ หนา๎ 
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู๎ เ สนอราคาต๎อง เป็นผู๎ มี อา ชีพรับจ๎ างงานที่ประมูลจ๎ างด๎ วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทาง

ราชการหรือของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับ

ผลของการสั่งใหน๎ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท๎ิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น และ

ต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน ระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

วันประกาศ ประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํเป็นผู๎กระท าอันใดเป็นการขัดขวางการ

แขงํขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๘ 

๒.๔ ผูเ๎สนอราคาต๎องไมํเป็นผ๎ูได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอม

ขึน้ศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของผ๎ูเสนอราคา ได๎มคี าสั่งใหส๎ละสทิธิ์และความคุ๎มกันเชํนวาํนั้น 

๒.๕ ผู๎เสนอราคาต๎องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ๎างในครั้งนี้ ใน

วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกลําวเป็นสัญญาเดียว

ระยะเวลาไมํเกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประมูลจ๎าง พร๎อมแนบส าเนาหนังสือสัญญา และเป็น

ผลงานที่เป็นคูํสัญญาโดยตรงกับสํวนราชการ หนวํยงานตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการ

สํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวํยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 

๒.๖ ผู๎เสนอราคาต๎องผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการจ๎างของ

เทศบาลต าบลสุเทพ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ๎สนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต๎องใสํซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ สํวน 

คือ 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีผ๎ูเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุน๎สํวนผู๎จัดการผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรอง

ส าเนาถูกต๎อง   

(ข) บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียน  นิตบิุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู๎จัดการผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) 

และบัญชผีูถ๎ือหุน๎รายใหญํพร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
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(๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช๎นิติบุคคล 

ให๎ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผ๎ูเป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่

ผูเ๎ข๎ารํวมคา๎ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎า

ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ถ๎ามี) พร๎อม

ทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(๕) บัญชเีอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ให๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๙ (๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอ

ราคามอบอ านาจให๎บุคคลอื่นท าการแทน พร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ๎าน 

ของผูม๎อบอ านาจ และผูร๎ับมอบอ านาจ 

(๒) หลักประกันซอง ตามข๎อ ๕ 

(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ๎างที่ระบุไว๎ในหนังสือ

รับรองผลงาน พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(๔) ส า เนาใบเสร็จรับ เงินคํ าซื้ อ เอกสารการประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(๕) บัญชเีอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๙ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารการประมูลจ๎าง

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน               

ลงลายมือช่ือของผ๎ูเสนอราคาให๎ชัดเจน 

๔.๒ ผูเ๎สนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุการกํอสร๎างในบัญชีรายการกํอสร๎างให๎

ครบถ๎วน 

๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคา

ที่รวมภาษีมูลคาํเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ๎ามี) รวมทั้งคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 

ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     ๙๐     วัน นับแตํวัน

ยืนยันราคาสุดท๎าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และ

จะถอนการเสนอราคามิได๎ 
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๔.๔ ผูเ๎สนอราคาจะต๎องก าหนดเวลาด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ จ านวน   ๑๕๐    วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรอืวันที่ได๎รับหนังสอืแจง๎จากเทศบาลต าบลใหเ๎ริ่มท างาน 

๔.๕ กํอนยื่นใบเสนอการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎เสนอราคาควร

ตรวจสอบดู รํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารการประมูล

จ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นใบเสนอการประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลจ๎างดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ก าหนดยื่นเอกสารประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

ของ อบต. ระดับอ าเภอ (ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) 

เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นใบเสนอการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว 

จะไมํรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการ E - Auction จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู๎เสนอ

ราคาแตํละรายวําเป็นผู๎ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ เสนอราคาอื่น หรือเป็นผู๎มี

ผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข๎อ ๑.๘ (๑) 

ณ วันประกาศประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํ พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อเสนอปริมาณวัสดุ 

ตามข๎อ ๓.๒ และแจ๎งผู๎เสนอราคาแตํละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ หรอืวิธีอื่นใดที่มหีลักฐานวําผูเ๎สนอราคารับทราบแล๎ว 

หากปรากฏตํอคณะกรรมการ E - Auction กํอนหรือในขณะที่มีการเสนอ

ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์วํามีผู๎เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น

ธรรมตามข๎อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอ

ราคาและยกเลิกการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู๎

เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่

ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ ตํอการพิจารณาของ ทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท า

ดังกลําว 

ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน ระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ๎าง หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขงํขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัด ภายใน ๓ 

วันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการ E - Auction การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู๎วําราชการจังหวัด

ให๎ถือเป็นที่สุด 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ยํอมไมํเป็นเหตใุห๎มกีารขยายเวลาการเสนอราคา

เว๎นผูว๎ําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําว จะเป็นประโยชน์แกํทางราชการ
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อยํางยิ่ง และในกรณีที่ผูว๎ําราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด๎วยกับ ค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวํา

การยกเลิกการเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ให๎ผู๎วํา

ราชการจงัหวัดมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคา ดังกลําวได๎ 

๔.๗ ผูเ๎สนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาตามประกาศเทศบาล

ต าบลจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ผู๎ เสนอราคาต๎องเข๎ารํวมการอบรมวิธีการประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ๎งให๎ทราบภายหลัง โดยผู๎เสนอ

ราคาจะได๎รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผําน (Password) เมื่อผู๎เสนอราคาผํานคุณสมบัติเงื่อนไข

และข๎อเสนอทางด๎านเทคนิคแล๎ว 

(๒) ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงนามในข๎อตกลง ในการประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รํวมกับผูใ๎ห๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) ราคาเริ่มตน๎ในการประมลูครั้งนี ้จะเริ่มที่        ๔,๓๑๐,๐๐๐        บาท 

(๔) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไมํมีตํอเวลา กํอนหมดระยะเวลาการ

ประมูล ๕ นาที ระบบจะไมํแสดงสถานะของผ๎ูค๎า (ซํอนสัญลักษณ์ค๎อน) 

(๕) กรณีราคาต่ าสุดเทํากันหลายราย ผู๎ที่ เสนอราคากํอนเป็นผู๎ชนะการ

ประมูล 

(๖) ผูค๎๎าจะเสนอราคาที่ใดก็ได๎ ยกเว๎นส านักงานของตลาดกลาง 

(๗) กรณีมีการเสนอราคาใหมํ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาต่ ากวําที่เคย

เสนอราคาไว๎เดิม 

(๘) ผูเ๎สนอราคาจะต๎องเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรกของการประมูลอยําง

น๎อย ๑ ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา 

(๙) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล๎ว 

จะต๎องยืนยันราคาตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลต าบล หลังจากจบการ

ประมูล    

(๑๐) ในกรณีที่จะต๎องเสียคําบริการตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                  

ผูช๎นะการประมูลจะต๎องเสียอัตราคําบริการรอ๎ยละ ๐.๔ แตไํมํเกิน       ๑๐,๐๐๐          บาท 

๕. หลักประกันซอง 

๕.๑ ผูเ๎สนอราคาต๎องวางหลักประกันซอง พร๎อมกับการยื่นใบเสนอการประมูลจ๎าง

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอัตรารอ๎ยละ ๕ ของราคาที่จัดหา จ านวน     ๒๑๕,๕๐๐    บาท (สอง

แสนหน่ึงหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตอํไปนี ้

(๑) เงินสด 
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(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํเทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ประมูลจา๎งดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอืกํอนหนา๎นั้นไมเํกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุใน

ข๎อ ๑.๗ (๑) 

(๔) หนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวน

ราชการตาํง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใชต๎ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๗ (๑) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข๎อนี้ เทศบาลต าบลจะคืนให๎ผู๎เสนอราคา หรือผู๎ค้ า

ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบือ้งตน๎เรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํ ผู๎เสนอราคารายที่

คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไมํเกิน ๓ ราย จะคืนให๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลงหรือเมื่อผู๎

เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว การคืนหลักประกันซอง ไมํวํากรณีใด ๆ จะคืนไห๎โดยไมํมี

ดอกเบีย้ 

๕.๒ หลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองของผูค๎๎า 

 ผู๎ค๎าที่ได๎รับการคัดเลือกแล๎วไมํยอมไปท าสัญญาให๎ยึดหลักประกันซองของ

ผู๎ค๎าในอัตรา ร๎อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว๎นแตํกรณีดังตํอไปนี้ ให๎ยึดหลักประกันซองในอัตราร๎อย

ละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา 

(๑) ผูค๎๎าที่ยื่นเอกสารปลอม 

(๒) ผูค๎๎าที่เสนอราคาผิด เว๎นแตเํป็นเหตุสุดวิสัยหรอืโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางก าหนด เพื่อแจ๎งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล๎วสํงแบบฟอร์มยืนยันการ

ประมูลผํานโทรสาร 

(๓) ผู๎ค๎าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขํงขัน

ราคาอยํางเป็นธรรม 

(๔) ผู๎ค๎าที่ไมํ LOG IN เข๎าสูํระบบในระยะเวลาการประมูล เว๎นแตํจะเป็นเหตุ

สุดวิสัย และได๎แจ๎งให๎คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลา

ประมูล 

(๕) ผู๎ค๎าที่ไมํเสนอราคา หรือเสนอราคาเทํากับหรือสูงกวําราคาเริ่มต๎นการ

ประมูล 

(๖) ผูค๎๎าที่ไมํยนืยันราคาสุดท๎ายซึ่งต๎องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท๎าย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประมูลครัง้นี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินดว๎ยราคารวม 
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๖.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยืนหลักฐานไมํ

ถูกต๎องหรือไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตาม ข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว คณะกรรมการ e-Auction จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎

ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํเป็นผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารประมูลจา๎งในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ

เทศบาลต าบลเทํานั้น 

๖.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการ

ผอํนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 

(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประมูล หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารประมูลจา๎งของเทศบาลต าบล 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ๎าง

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอ

ราคารายอื่น 

(๓) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา

อยํางหนึ่งอยํางใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอการประมูลจ๎างดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการ e-Auction หรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท า

สัญญา หากหลักฐานดังกลําว ไมํมคีวามเหมาะสมหรอืไมํถูกต๎อง 

๖.๕  เทศบาลต าบลทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจ๎างเลยก็ได๎

สุดแตํจะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให๎ถือวําการตัดสินของเทศบาล

ต าบลเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณา 

ยกเลิกการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎

เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํ

สุจรติ เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

เป็นต๎น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์วําผูเ๎สนอราคาที่มสีิทธิได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ตามข๎อ ๔.๖ เป็นผู๎

เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเลคทรอนิกส์หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม

ตามข๎อ ๑.๘(๒) เทศบาลต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
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ดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อตามข๎อ ๔.๖ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาราย

นั้นเป็นผูท๎ิง้งาน 

ในกรณีนี้หากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการประมูลจ๎าง

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการ

จังหวัดมีอ านาจยกเลิกการประมูลราคาจ๎างเหมาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวได๎ 

๗. การท าสัญญาจ้าง 

ผูช๎นะการประมูลจ๎างดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา

ดังระบุในข๎อ ๑.๕ กับเทศบาลต าบลภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาคําจ๎างที่ประมูลจ๎างด๎วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎เทศบาลต าบลยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด 

ดังตอํไปนี ้ 

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํเทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

กํอนหนา๎นั้นไมเํกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุในข๎อ

๑.๗ (๒) 

(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวน

ราชการตาํง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใชต๎ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๗ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ

ประมูลจา๎งดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร๎ับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจา๎งแล๎ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

เทศบาลต าบลก าหนดให๎ผู๎รับจ๎างด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน  ๑๕๐ วัน โดยการ

จาํยเงนิคําจา๎ง จะแบํงออกเป็น         ๓    งวด ดังนี้ 

งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ      ๒๐      ของคําจา๎งตามสัญญาจ๎าง เมื่อ

ผูร๎ับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานวางผังระยะงานกํอสร๎างและงานรื้อถอนพร๎อมปรับพื้นที่ (รวมรื้อ

ถอนรางระบายน้ า) 

- งานกํอสร๎างรางระบายน้ ารอบสนามกีฬาแล๎วเสร็จ ๒๐๐ เมตร (ไมํรวมฝา) 
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- งานกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพักน้ า แล๎วเสร็จ ๔๐% ของความยาว

ทํอระบายน้ าทั้งหมด (ไมํรวมฝาบํอ) 

- งานบดอัดดินเดิมและปรับระดับ (สนามกีฬา) 

- งานขุดลอกดินเดิมและขนทิง้ (ลูํวิ่ง) พรอ๎มบดอัดดินเดิม 

- งานกํอสร๎างฐานรากโคมไฟสปอร์ตไลท์และป้ายสกอร์บอร์ดแลว๎เสร็จ 

- งานวาง,เดิน ระบบสายไฟโคมไฟและป้ายสกอร์บอร์ด 

งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ      ๖๐      ของคําจ๎างตามสัญญาจ๎าง เมื่อ

ผูร๎ับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รอบสนามกีฬาแล๎วเสร็จทั้งหมด 

- งานกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพักน้ า แล๎วเสร็จทั้งหมด 

- งานวางระบบทํอรดน้ าแล๎วเสร็จทั้งหมด 

- งานติดตั้งโคมไฟและป้ายสกอร์บอร์ด, รวมงานระบบสายไฟ แล๎วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานลงดินพร๎อมบดอัดและลงปุ๋ย, งานปลูกหญ๎านวลน๎อยแล๎วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานถมลูกรังและบดอัดลูกรัง (ลูํวิ่ง) แล๎วเสร็จทั้งหมด 

- งานทาสีเสาประตู, งานตีเส๎นสนาม, งานติดตัง้ก๏อกน้ าและสปริงเกอร์ 

- งานรดน้ าและดูแลสนาม 

- งานกํอสร๎างดาดคอนกรีตแล๎วเสร็จ ๑๐๐ ม. พร๎อมงานวางทํอ คสล. 

ศก. ๐.๖๐ ม.  จ านวน  ๑๑  ทํอน 

งวดที่ ๓ (งวดสุดท๎าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ      ๒๐      ของคําจ๎างตาม

สัญญาจา๎ง เมื่อผ๎ูรับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานกํอสร๎างอาคารห๎องน้ าสาธารณะและทางเดินรอบแล๎วเสร็จทั้งหมด  

๒  หลัง, งานโครงสรา๎ง, งานสถาปัตย์, งานมุงหลังคา, งานห๎องน้ า, งานระบบสายไฟและแสงสวําง, 

งานทางเดินรอบอาคาร แล๎วเสร็จครบถ๎วนตามแบบแปลนและสัญญา 

- งานกํอสร๎างดาดคอนกรีตแล๎วเสร็จทั้งหมด 

- งานปลูกต๎นไม๎, กํอสร๎างบันไดขึ้น-ลง, งานวางทํอเหล็กอาบสังกะสีแล๎ว

เสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดตัง้ป้ายโครงการ 

- งานกํอสร๎างสํวนที่เหลือทั้งหมด แล๎วเสร็จ ถูกต๎อง ครบถ๎วนตามรูปแบบ

และรายการ 
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หมายเหตุ 

๑. กรณีที่ผ๎ูรับจ๎างด าเนินการเริ่มงานกํอสร๎างอาคารห๎องน้ าสาธารณะ (งวด ๓) แล๎ว

เสร็จ กํอนงวดอื่น ๆ ซึ่งสามารถให๎ท าการเบิกข๎ามงวดได๎กํอน เพราะงานอาคารดังกลําวไมํได๎มี

วิธีการกํอสร๎างที่เกี่ยวข๎องหรอืเรียงล าดับของงานที่กํอสร๎างนัน้ ๆ ในพืน้ที่บริเวณกํอสร๎างสนามกีฬา 

๒. งานติดตั้งป้ายโครงการหรืองานกํอสร๎างสํวนที่เหลือแล๎วเสร็จ ในงวด ๓ ที่ไมํ

เกี่ยวข๎องกับเนื้องานอาคารหรอืปริมาณงานที่เกี่ยวข๎องกับงานอาคารให๎ด าเนินการในงวดงานที่ ๒ ได๎ 

๙. อัตราค่าปรับ 

คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างข๎อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร๎อยละ     ๐.๑๐        ของ

คําจา๎งตามสัญญาตํอวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผูช๎นะการประมูลจ๎างดว๎ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า

สัญญาจ๎าง ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๕ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงาน

จา๎งทีเ่กิดขึน้ภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา     -     เดือน     ๒      ปี นับถัดจากวันที่กรมได๎รับมอบงาน 

โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน     ๑๕   วัน นับถัดจากวันที่

ได๎รับแจง๎ความช ารุดบกพรํอง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

๑๑.๑  เงินคําจ๎างส าหรับการจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินกู๎จากบริษัทมหาชนจ ากัด 

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสภาพแวดล๎อมเมืองของ

เทศบาลต าบลสุเทพ โดยจะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงนิแล้วเท่าน้ัน 

๑๑.๒  เมื่อเทศบาลต าบลได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎างและได๎ตก

ลงจ๎างตามการประมูลจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว  ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของ

ดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ  และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ 

และสามารถบริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคา 

ซึ่งเป็นผ๎ูรับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 

(๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จ๎างขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ 

ตํอส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่ง หรือจ๎าง

ของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุก

โดยเรอือื่นได๎     

(๒) จัดการให๎สิ่งของที่จ๎างขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สิทธิเชํนเดียวกันเรือไทยจากตํางประเทศ มายังประเทศไทย เว๎นจะแตํได๎รับอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการสงํเสริมการพาณิชยนาวีให๎บรรทุกของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชํเรือไทยซึ่งจะได๎รับอนุญาต
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เชนํนั้นกํอนบรรทุกของลงเรอือยูํหรอืเป็นของที่รัฐมนตรวีําการคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎เว๎นบรรทุก

โดยเรอือื่น 

(๓) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดทางกฎหมาย

วําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.๓ ผูเ๎สนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ เทศบาลต าบลจะริบหลักประกันซองหรือ

เรียกร๎องผู๎ออกหนังสือค้ าประกันทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎คําเสียหายอื่น (ถ๎ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผ๎ูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบ

สัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาคํางานกํอสร๎างตามสูตรการปรับราคาจะน ามาใช๎กรณีที่คํางาน

กํอสร๎างลดลงหรือเพิ่มขึ้น ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคํางานจ๎างเหมากํอสร๎างให๎ค านวณตาม

สูตร ดังนี้ 

 P = (PO)  *  (K) 

โดยก าหนดให๎     P = ราคาคํางานตํอหนํวยหรอืราคาคํางานที่จะต๎องจาํยใหก๎ับผูร๎ับจ๎าง 

 PO = ราคาคํางานตํอหนํวยที่ผู๎รับจ๎างประมูลได๎หรือราคาคํางานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว๎ในสัญญา แล๎วแตํกรณี 

 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด๎วย ๔% เมื่อต๎องเพิ่มคํางาน หรือบวกเพิ่ม 

๔% เมื่อตอ๎งเรียกคํางานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรคํา K) จะต๎องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว๎ในวันแล๎วเสร็จตามที่

ก าหนดไว๎ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลได๎ขยายออกไป โดยจะใช๎สูตรของทาง

ราชการที่ได๎ระบุไว๎ในข๎อ ๑.๖ 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบล ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎างและได๎ตกลงจ๎าง

กํอสร๎างตามประกาศนี้แล๎ว  ผู๎เสนอราคาจะต๎องตกลงวําในการปฏิบัติงานกํอสร๎างดังกลําว ผู๎เสนอ

ราคาจะต๎องมี และใช๎ผ๎ูผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือชํางจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน และ

ทดสอบผีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

หรือผู๎มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเทําจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให๎

เข๎ารับราชการได๎ ในอัตราไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐ ของแตํละสาขาชําง แตํจะต๎องมีชํางจ านวนอยํางน๎อย 

๑ คน ในแตลํะสาขาชําง หรอือยํางใดอยํางหนึ่งดังตอํไปนี้ 



- ๑๒ - 
 

 

๑๓.๑ สถาปนิก 

๑๓.๒ วิศวกรรมโยธา     

๑๓.๓ วิศวกรรมไฟฟ้า 

๑๓.๔ ชํางกํอสรา๎ง    

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวํางระยะเวลากํอสร๎างผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ

ระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 

 

(นายทวีพงษ์   หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

วันที ่ ๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ 


