
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ 
 

เร่ือง  ประมูลจางกอสรางอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลสุเทพ  จํานวน 1 หลัง
โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 

---------------------------------- 
ดวย เทศบาลตําบลสุเทพ จะดําเนินการจางกอสรางตามโครงการกอสรางอาคารศูนยปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลสุเทพ ขนาดพื้นท่ีกวาง 20.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นท่ีไมนอย
กวา 382 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,757,800.- บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาท
ถวน) และมีราคากลางเปนเงิน 2,989,300.- บาท (สองลานเกาแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) โดย
วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาไดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
  1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว  และมีผลงานการ
กอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีประมูลจางในวงเงินของเงินคากอสรางไมนอยกวา  1,200,000.-  บาท(หนึ่ง
ลานสองแสนบาทถวน) ตอ 1 สัญญา  
  2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวยีนช่ือแลว 
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  4.  เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือของเทศบาลตําบลสุเทพ 
  5.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลสุเทพ   และไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประมูลซ้ือ/จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลซ้ือ/จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
             กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันจันทรท่ี 4 สิงหาคม  2551 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.            
โดยพรอมกัน ณ เทศบาลตําบลสุเทพ  เวลา  09.30 น. 

กําหนดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม  2551 เวลา 
09.00 น. – 11.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของ อบต.ระดับอําเภอ(หองประชมุชั้น 3 
ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม) 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาในวันพุธท่ี 13  สิงหาคม  2551  
เวลา 10.00 น. เปนตนไป  ณ เทศบาลตําบลสุเทพ 

กําหนดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันอังคารท่ี 19  สิงหาคม 2551  ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ  2,000.- บาท 
(สองพันบาทถวน)  ไดท่ีฝายพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลตําบลสุเทพ  ระหวางวันท่ี 23  กรกฎาคม   ถึงวันท่ี  1 
สิงหาคม   2551   หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท 0-5327-7429    ตอ 112  ในวันและเวลาราชการ  และ
ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th    
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 

 

 

(นายทวีพงษ  หินคํา) 
นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   เลขท่ี   2/2551 
 ตามประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ    ลงวันท่ี  23  กรกฎาคม 2551 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เทศบาลตําบลสุเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา    " เทศบาลตําบล "    มีความประสงคจะประมูล

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   โครงการกอสรางอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบล     
สุเทพ ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 20.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 382 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 
2,757,800.- บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) และมีราคากลางเปนเงิน 2,989,300.- 
บาท (สองลานเกาแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) 

โดยงานกอสรางดังกลาวจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ฉบับนี้  โดยมีขอแนะนํา  และ   ขอกําหนด  ดังตอไปนี.้- 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

1.1  แบบรูปรายละเอียด(แบบแปลน)     จํานวน   33  หนา 
1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   จํานวน   2    หนา 
1.3  แบบสัญญาจาง        จํานวน  11  หนา 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน    
         (1)  หลักประกันซอง      จํานวน    1  หนา 

   (2)   หลักประกันสัญญา      จํานวน   1   หนา 
       1.5  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานคากอสราง   จํานวน  12  หนา 
       1.6  รายละเอียดการแบงงวดงาน     จํานวน  1  หนา 
       1.7  สูตรการปรับราคา(คา  K)      จํานวน  2  หนา 
       1.8  บทนิยาม          
 (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน    จํานวน  1   หนา 
 (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   จํานวน  1   หนา 
       1.9  แบบบัญชีเอกสาร  

(1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี   1                     จํานวน   1  หนา   
(2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี   2      จํานวน   1  หนา 

      1.6  หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  (หนังสือขอตกลง 3 ฝาย)      จํานวน   2   หนา 
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2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และมีผลงาน

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมเกิน 50% ของผลงานไมนอยกวา 
1,200,000.- บาท ( หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) ตอ 1 สัญญา   และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนท่ีไดรับความเช่ือถือ 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิตบุิคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอ่ืน และตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  
1.8 

2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน ในการจางของเทศบาลตําบลสุเทพ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา          
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก  แยกเปน  2  สวน  คือ     

3.1   สวนท่ี   1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                       (1)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    (ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน    นิตบุิคคลบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข)  บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจาํกัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชนติบุิคคล   ใหยืน่สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 
                   /(3) ในกรณี... 
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  (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา   และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน  (1)        
  (4)   แนบเอกสารอ่ืน  ๆ   ดังนี้  

-    สําเนาใบทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
-    สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย  
     พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   
-  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาแบบแปลน 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 
1.9(1) 

 3.2   สวนท่ี  2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนิกสแทน    
(2) หลักประกนัซอง    ตามขอ    5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2  ท้ังหมด  ท่ีไดยื่น    ตามแบบในขอ   1.9 (2)  

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ 

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน     และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของผู
เสนอราคาใหชัดเจน   

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการใหครบถวน 
4.3   ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)      รวมท้ังคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว   โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดใบราคาไมนอยกวา 225  วัน  นับแตวันยนืยันราคา
สุดทาย     โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการ
เสนอราคามิได 
 
 
 
                         / 4.4 ผูเสนอราคา... 
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4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงาน ไมเกิน 225 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา 
4.5   กอนยืน่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด     

คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม 2551  
ระหวางเวลา  09.00 – 11.00 น.   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของอบต.ระดับอําเภอ ( หอง
ประชุมชัน้3  ท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงใหม)  ท้ังนี้ นาฬกิาท่ีใชในการดูเวลาจะใชนาฬิกากลางของศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของอบต.ระดับอําเภอเปนเกณฑ 
 การยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะยื่นทางไปรษณียหรือทางโทรสารไมได
และเม่ือพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด   

คณะกรรมการ e – Auction  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ตามขอ  1.8  ณ  วนัประกาศประมูลจางเหมากอสรางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม   พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 1.2  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันพุธท่ี  13  สิงหาคม 2548  เวลา 10.00 น. เปนตนไป   
ณ เทศบาลตําบลสุเทพ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการ e – Auction  กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ1.4(2)คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคาและยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
และเทศบาลตาํบลสุเทพจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว     

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคา
รายอ่ืนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวง  ภายใน  3  วนั นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
 e – Auction   การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

 
 
 
                          / การยื่นอุทธรณ... 
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การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เวนแตปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีปลัด 
กระทรวงพจิารณาเห็นดวยกบัคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได 

4.6  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก ใหเขาเสนอราคาตามประกาศของเทศบาลตําบลสุเทพ   
จะตองปฏิบัตดิังนี ้

(1)    ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน  
เวลา  สถานท่ี  ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง    โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว 
(User ID)  และรหัสผาน (Password)  เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข  และขอเสนอทางดานเทคนิค
แลว 

 (2) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลงในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับ
เทศบาลตําบลสุเทพ  และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

 (3)  ราคาเริ่มตนในการประมูลคร้ังนี้  จะเริ่มท่ี  2,989,300.- บาท (สองลานเกาแสนแปด
หม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน) โดยในการประมูลผูเสนอราคาจะตองเสนอลดราคาแตละคร้ังเปนรายหนวย  
โดยมีจํานวนหนวยละ 5,000 บาท(หาพันบาทถวน) 

(4)   กําหนดการเร่ิมตนการประมูล  (เสนอราคา)   ในวันอังคารท่ี  19  สิงหาคม 2551   เวลา 
10.00 น. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที (ท้ังนี้ไมรวมการขยายเวลาในการปดประมูล) 

(5)   ผูเสนอราคาจะตองทําการเขาระบบการประมูลของตลาดกลาง(Log  in)  มิฉะนั้นจะถูก
ยึดเงินคํ้าประกันซอง 

 (6)   กรณีท่ีมีการเสนอราคาภายใน  5   นาที      กอนถึงกําหนดระยะเวลาปดการประมูล
กําหนดระยะเวลาปดการประมูลจะถูกขยายออกเปนเวลา   5   นาที   โดยอัตโนมัตนิับจากกําหนดระยะเวลา
ปดการประมูล   กรณีเชนวานี้จะเปนการขยายระยะเวลาโดยไมจํากัด    และการประมูลจะปดเม่ือไมมีผูใด
เสนอราคาในระยะเวลา  5  นาทีสุดทายของกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการประมูลท่ีกําหนดหรือท่ีถูกขยาย
ออกไป 

(7)   หามผูเสนอราคาถอนการประมูล  และเม่ือการประมูลเสร็จส้ินแลวจะตองยืนยนัราคา
ตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสหลังจากจบการประมูล 

 
 
 
 
 
               / (8) ในกรณีท่ี... 
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( 8)  ในกรณีท่ีจะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูชนะการ

ประมูล  จะตองเสียอัตราคาบริการ  10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  (อัตราคาบริการนี้ไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แลว ) 
  กรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกไมเกิน 2 ราย   เทศบาลตําบลสุเทพจะใชวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) หรือถาคณะกรรมการดําเนินการประมลูเห็นวา ไม
สมควรใชวิธีการประมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส จะกําหนดใหผูคายื่นซองขอเสนอราคาภายในวงเงนิ
งบประมาณ หรือราคาเร่ิมตนการประมูล หรือราคากลางของทางราชการก็ไดแลวแตกรณี 
 
5.  หลักประกันซอง 
      ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้ จํานวนเงิน  137,890.-  บาท ( หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอย
เกาสิบบาทถวน)  

5.1   เงินสด 
  5.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลสุเทพ          โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียืน่ซองประกวด
ราคาหรือกอนหนาน้ัน   ไมเกิน  3   วันทําการของทางราชการ 
 5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ1.4 (1) 
 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย    ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4  (1) 

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันซองตามขอนี้  เทศบาลตําบลสุเทพจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน  15  
วัน นับถัดจากวันท่ีไดพจิารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน  3  ราย    จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลว   การคืนหลักประกนัซอง  ไมวากรณใีด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา     
6.1 ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้   เทศบาลตําบลสุเทพจะพจิารณาตัดสินดวย ราคา

รวม 
 
 
                 / 6.2 หากผูเสนอราคา... 
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6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไม

ครบถวนตาม ขอ 3  (หรือยืน่ซองเสนอราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว) คณะกรรมการ  e – Auction จะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพยีงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลสุเทพเทานั้น  

6.3  เทศบาลตําบลสุเทพสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีตอไปนี ้
         (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลสุเทพ 
        (2)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีเปนสาระสําคัญ   หรือมีผลทําใหเกดิความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  

6.4 เทศบาลตําบลสุเทพทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในกรณีท่ีมีผู
เสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ขอ 4.5 นอยกวา  
3   ราย 

6.5  ในการตัดสินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ  
e – Auction หรือ เทศบาลตําบลสุเทพมีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ   ฐานะ  หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  เทศบาลตําบลสุเทพมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
           6.6  เทศบาลตําบลสุเทพ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดกไ็ด  และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลสุเทพเปนเดด็ขาด     ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได    รวมท้ังเทศบาลตําบลสุเทพจะพิจารณายกเลิกการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใช
ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
 
 
 
 
                                / 6.7 ในกรณี... 
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 6.7  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา  ผูเสนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว   ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอ่ืน   ณ   วันประกาศประกวดราคา   หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.4  เทศบาลตําบลสุเทพมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ   ตามขอ  4.5  และเทศบาลตําบลสุเทพจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา   การยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีได  
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ดังกลาวได 
7.  การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 
1.2  กับเทศบาลตําบลสุเทพ ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงใหมาทําสัญญาจาง  และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของราคาคาจางท่ีประมูลราคาได          ใหเทศบาลตําบล
สุเทพยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1)   เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลสุเทพ  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้น  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
 (3)    หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ      

1.4  (2) 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้า-
ประกันตามประกาศของ ธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว  โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4  (2) 

  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  1  ป/2  ปนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส    (ผูรับจาง)   พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
 
 
 
                                        /8. คาจาง... 
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8.  คาจาง และการจายเงิน 

เทศบาลตําบลสุเทพ   จะเบิกจายเงินคาจางตามรายละเอียดงวดงานตามเอกสารแนบทายเอกสารการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

9.   อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจาง  ขอ. 10ใหคิดในอัตรารอยละ   0.10   ตอวัน 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
ผูชนะประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส   ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.2  จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของงานท่ีรับจางท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชบริการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 

 11.1 เงินคาจางสําหรับการจางคร้ังนี้ไดมาจากเงินจายขาดสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดสะสมจากสภาเทศบาลและจาก

จังหวัด แลวเทานั้น 
11.2   เม่ือเทศบาลตําบลสุเทพไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง   และไดตกลงจางตาม

การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได  ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี    ดังนี้ 

      (1)  แจงการส่ัง  หรือนําส่ิงของท่ีรับจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นบัต้ังแตวนัท่ีผูรับจางส่ังของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

    (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย-นาวี
ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

     ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ         สงเสริม
การพาณิชยนาวี 

 
                      / 11.3 ผูเสนอราคา...  
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11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลสุเทพไดคัดเลือกแลว   ไมไปทําสัญญาภายในเวลาท่ีทาง
ราชการ  กําหนดดังระบุไวในขอ  7.   เทศบาลตําบลสุเทพจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

11.4 เทศบาลตําบลสุเทพสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให     
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

12.  การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7  จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลง  หรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
 P  =  (Po) x (K) 
กําหนดให  P    =  ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 

 Po = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญา
แลวแตกรณี 

 K  =  ESCALATION  FACTOR K  ที่หักดวย  4%  เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพิ่ม  4%  เม่ือ
ตองเรียกคางานคืน 

 สูตรหารปรับราคา(สูตรคา K)  จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุไวใน
ขอ 1.7 

 

13.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เม่ือเทศบาลตําบลสุเทพไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี
วิศวกรอยางนอย 1 คน  ประจําอยูท่ีหนวยงานกอสราง, โฟรแมนควบคุมงานอยางนอย 1 คน  ในแตละสาขา
ชาง  และจะตองมีชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสํานักงานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  
ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางอยางนอย  
1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 (1)  ชางกอสราง 
 
 
 
                          / (14) การปฏิบัติ...  
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14.  การปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการจาง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

      
 
 

เทศบาลตําบลสุเทพ 
 
 

23  กรกฏาคม   2551 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบใบเสนอราคา 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ (ผานคณะกรรมการประมูลราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) 

  1.  ขาพเจา      อยูเลขท่ี 
ถนน     ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต            จังหวดั            โทร 
โดย               ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ใน 
เอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี………………และเอกสารเพ่ิมเติมเลขท่ี…………….. 
(ถามี)  โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนัน้แลว  รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ 
ครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 
  2.  ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางาน 
 
             
ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามราคา
ดังท่ีระบุไวในบัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้  เปน
เงินทั้งสิ้น…………………… บาท  (…………………………………………………..) ซ่ึงไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ………………… บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
  3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา……………วัน นับแตวันประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และเทศบาลตําบลสุเทพอาจรับคําเสนอนี ้ ณ  เวลาใดกไ็ดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือ
ระยะเวลาท่ีไดยึด   ไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีเทศบาลตําบลสุเทพรองขอ 
  4.  กําหนดเวลาสงมอบ  ขาพเจารับรองที่เร่ิมทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีท่ีไดรับแจงจาก
เทศบาลตําบลสุเทพ วาใหเร่ิมทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยครบถวนถูกตองภายใน  120  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันท่ีไดรับหนังสือแจง
จากเทศบาลตําบลสุเทพใหเร่ิมทํางาน 
  5.  ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        ขาพเจา
รับรองท่ีจะ 
         5.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิส กับเทศบาล
ตําบลสุเทพ  ภายใน ………………วัน  นับถัดจากวนัท่ีไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา 
        5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไวในขอ  1.4 (2)   ของเอกสารการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกเทศบาลตําบลสุเทพ   กอนหรือในขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ                        
……………ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตอง
และครบถวน 

 
/ หากขาพเจา.....….  
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  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหองคการบริหารสวน-
ตําบลสุเทพ ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ  ท่ีอาจ
มีแกเทศบาลตําบลสุเทพ     และเทศบาลตําบลสุเทพมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูชนะการประมูลได    หรือ
เทศบาลตําบลสุเทพอาจจะเรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหมก็ได     
  6.   ขาพเจายอมรับวาเทศบาลตําบลสุเทพ     ไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอราคานี้  รวมท้ังไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
  7.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชน  แบบรูปรายละเอียด  ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกเทศบาล
ตําบลสุเทพ   ขาพเจายนิยอมมอบใหเทศบาลตําบลสุเทพไวเปนหลักฐาน  และทรัพยสินของทางราชการ 
  8.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง  ตามที่ไดทําความเขาใจและความผูกพันแหงคํา ท่ี
เสนอนี้  ขาพเจาขอมอบ 
เพื่อเปนหลักประกนัซองเปนจํานวนเงิน                                           บาท (        ) 
มาพรอมกนันี ้
  9.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีใชยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวาเทศบาลตําบลสุเทพ ไมตองรับผิดขอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหลน 
  10.  การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉล
หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวน
บริษัทใด ๆ ท่ีไดยื่น          เสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
  เสนอมา  ณ  วนัท่ี  เดือน         พ.ศ. 
 
      (ลงช่ือ).................................................................. 
                    (................................................................) 
      ตําแหนง.............................................................. 
                ประทับตรา (ถามี) 
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