
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

เรื่อง   ประมูลจา้งเหมากอ่สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด

ราษฎร์บ ารงุ)  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง จ านวน  2 โครงการ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) 

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

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง จ้างเหมา

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  สังกัดเทศบาลต าบล       

บ้านกลาง  จ านวน  2  โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

  โครงการท่ี  1  

- กอ่สรา้งอาคารเรยีน ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหสั สน.ศท.4/12)  จ านวน 1 หลัง 

- กอ่สรา้งอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง (รหัส สน.ศท.ส10  )  จ านวน 1 หลงั 

โครงการท่ี  2  

- กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์ขนาดเล็ก มีชัน้ลอย (ตอกเสาเข็ม)  (รหัส สน.ศท.ช้ันลอย)  จ านวน 

1 หลงั 

- กอ่สรา้งอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง (รหัส สน.ศท.ส10  )  จ านวน 1 หลงั 

   

     ผู้มีสทิธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี ้

 1.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ

ทางราชการ 

3.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอืน่ และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในข้อ 

1.8 

4.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน    ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของประสงคจ์ะผู้เสนอราคาไดม้ีค าสัง่ใหส้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่วา่นั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลอืกผู้มีคณุสมบัติเบื้องตน้ในการจ้างของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง 

 

          ………/6.ผู้ประสงค.์........ 
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6.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนติิบุคคลและมีผลงานกอ่สรา้งประเภทเดียวกันกับงานประมลู

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ดังนี ้

โครงการที่ 1  วงเงินไมน่้อยกว่า   4,000,000.-  บาท   (สี่ล้านบาทถ้วน) 

โครงการที่ 2  วงเงินไมน่้อยกว่า   4,000,000.-  บาท   (สี่ล้านบาทถ้วน) 

และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย   ว่าด้วยระเบยีบบรหิาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวสิาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนทีเ่ทศบาลต าบลบา้นกลางเช่ือถอื 

         7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

            8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                  9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง

ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสรา้งในวันที่  24  ตุลาคม  2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และ

ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ .................-...................เวลา..............น. เปน็ต้นไป 

 ก าหนดยืน่ซองประมูล   ในวันท่ี   31  ตุลาคม  2557  ระหว่างเวลา   10.00 น. ถึง

เวลา  11.30  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการจา้งของ  อปท.   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่    

และแจง้รายชื่อผูม้ีสทิธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   4  พฤศจกิายน  2557  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูล   

1. โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)   

2.  โครงการที่ 2  ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน)   

 ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง (กองการศกึษา/งานพัสดุ)ระหว่างวันที่  14 – 22  

ตุลาคม  2557    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-5348-1765-7  ต่อ  34   ในวันและ

เวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurment.go.th   และ   www.banklang.go.th        

 

ประกาศ    ณ    วันที่   14   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2557 

 

 

(นายสมบูรณ์  กุยด้วง) 

นายกเทศมนตรตี าบลบ้านกลาง 

http://www.gprocurment.go.th/
http://www.tambonbanklang.com/


 

 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่   1  /  2558 

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรยีนเทศบาล 1                           

(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) จ านวน  2  หลัง (โครงการที่ 1) 

ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง     

ลงวันที ่  14  ตุลาคม   2557 

………………………………………… 

 เทศบาลต าบลบ้านกลาง   อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  

“เทศบาลต าบลบ้านกลาง”   มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง จ านวน  2 

หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12)  จ านวน 1 หลัง 

2.  ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง  (รหัส สน.ศท.ส 10)  จ านวน 1 หลัง 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.1. แบบรูปและรายการละเอียด     จ านวน    17   หนา้ 

1.2. แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     2  หนา้ 

1.3แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา    จ านวน     13  หนา้ 

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน     2  หนา้ 

1.5 แบบสัญญาจ้าง      จ านวน     หนา้ 

1.6 แบบหนังสอืค้ าประกัน  

(1)  หลักประกันซอง      จ านวน      1  หนา้ 

(2)  หลักประกันสัญญา      จ านวน      1 หนา้ 

1.7  สูตรการปรับราคา      จ านวน      1 หนา้ 

1.8  บทนิยาม 

 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  จ านวน      1 หนา้  

 (2) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม   จ านวน      1 หนา้ 

                 1.9  แบบบัญชเีอกสาร 

 (1)   บัญชเีอกสารส่วนที่  1      จ านวน      1 หนา้ 

                     (2)   บัญชเีอกสารส่วนที่  2      จ านวน      1 หนา้ 

 

          .........../2.คุณสม........... 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม

ระเบียบของทางราชการ 

3.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

และ/หรอืต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมในข้อ 1.8 

4.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของประสงค์จะผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

6.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงนิไม่น้อยกว่า   4,000,000.-  บาท   (สี่ล้านบาทถ้วน)  

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หนว่ยงานตามกฎหมาย   ว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านกลางเชื่อถือ   

3. หลักฐานการขอเสนอราคา 

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนกึ แยกเป็น 2 ส่วน  

คือ   

  3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

-  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  

   จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) 

    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

-  บริษัทจ ากัด  หรือ  บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

   จดทะเบียน  นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  

    ผูม้ีอ านาจควบคุม   (ถ้าม)ี  และบัญชี  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

          ........./(2) ในกรณี....... 
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(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น

หุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันใน

ฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้รว่มค้า      และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่น 

ส าเนาหนังสอืเดินทาง  หรอืผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

    (4)   แนบเอกสารอื่น ๆ  ดังน้ี 

- ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พรอ้ม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูล 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.9(1)  

3.2   ส่วนที่  2  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 (1)หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) 

(2)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 

ใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                   (3)  หลักประกันซอง   ตามข้อ 5 

      (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและส าเนาคู่สัญญาผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) 

(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (7)  บัญชเีอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่น  ตามแบบในข้อ  1.9(2) 

4. การเสนอราคา  

4.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน     ลง

ลายมอืชื่อของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาใหชั้ดเจน 

 

………/4.2 ผูป้ระ.... 
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4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน  นับแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรอืผูม้ีสทิธิเสนอ 

ราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้   

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว

เสร็จไม่เกิน  270  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก

เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้เริ่มท างาน 

4.5 ก่อนยื่นประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  

แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู ้ประสงค ์จะ เสนอราคาจะต ้องยื ่น เอกสารการประม ูลจ ้างก ่อสร ้างด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดย

ระบ ุไ ว ้ที ่หน ้าซองว ่า   “เอกสารประม ูลจ ้างตามเอกสารประม ูลจ ้างด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  ใน

วันที่  31  ตุลาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อปท.  อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่    ทั้งนี้   

นาฬิกาที่ใช้ในการดูเวลาจะใช้นาฬิกาของทางราชการ    เป็นเกณฑ์ 

การยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะยื่น ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร

ไม่ได้และเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม   

โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาแต่ละรายว่า   เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์      

ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  

ข้อ  3.2    และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับหรอืวิธีอื่นใดทมีีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8  (2)  และคณะกรรมการฯ    เชื่อว่าการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคา

อย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก

จากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา

หรือผู้มีสิทธิเสนอาคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีไ่ม่ผ่านการคัดเลือกเบือ้งต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่ง

ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การ

วินจิฉัยอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นดทีี่สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ  

ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูม้ีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 

บุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้

โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ

ราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา

ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างกา ร

ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้

  

(1)   ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน  

เวลา   สถานที่     ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลข

ประจ าตัว(User  ID)  และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และข้อเสนอ

ทางดา้นเทคนิคแล้ว 

(2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(3)   ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี ้  จะเริ่มที่ราคา 10,059,000.- บาท (สิบล้านห้า-

หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 (4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้แลว้ 

 

          ............./(5) ผูม้ี............ 
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(5)  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 

(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.00  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และ

การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาก

ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (7)   ระยะเวลาในการประมูล 30 นาท ีไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 

นาท ีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ฆ้อน) 

(8)   กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผูเ้สนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

(9)   ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

(10)  หา้มผูม้ีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิน้แล้วจะต้อง 

ยืนยันราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

    (11)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอเิล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี ้จะแจ้งใหท้ราบในวันเสนอราคา 

 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา 

ร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา และจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่นค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้า

รายอื่นด้วย และในกรณน้ีีให้ยกเลิกการประมูล เว้นแต่ กรณีดังตอ่ไปนี ้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อย

ละ 2.5 ของราคาที่จัดหา 

(1) ผูค้้าที่ยื่นเอกสารปลอม 

(2) ผูค้้าที่เสนอราคาผดิ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรอืโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง

ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วสง่แบบฟอร์มยนืยันการประมูล

ผา่นโทรสาร 

(3) ผูค้้าที่มพีฤติการณ์สมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรอืขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม 

(4) ผูค้้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจง้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรอืตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

(5) ผูค้้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรอืเสนอราคาเท่ากับหรอืสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 

หรอืเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครัง้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ 

(6) ผูค้้าที่ไม่ยนืยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

 

........./ผูค้้า......... 
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ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น 

ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงข้ึนจากผู้ค้ารายอื่นด้วย 

(7)   การที่ผูเ้ข้าร่วมประมูลไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้จนเสร็จสิน้   ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตาม   รวมถึงการที่ไม่มคีวามรูค้วามช านาญเพียงพอที่จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรอืเกิด 

ความช ารุด ขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือขา่ยสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและ 

เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  ถือเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ข้าร่วมประมูล 

     เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะด าเนินการวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ       

อิเล็กทรอนิกส์     ดังนี้ 

-การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้การประมูลแบบ ปิดราคา (Sealed Bid Auction)  

 -กรณผีู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรอืมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหน่ึงราย เทศบาล 

จะท าการยกเลิกการประมูลทั้งหมด 

5. หลักประกันซอง 

ผู้เสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค    เป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 499,400.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น-

เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1. เงินสด 

5.2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลบ้านกลาง     โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง 

ประกวดราคาหรอืก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

5.3.  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

(1) 

5.4.  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจ   ค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

5.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                หลักประกันซองตามข้อนี้    เทศบาลต าบลบ้านกลาง   จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้

ค้ าประกันภายใน  15   วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด   ไม่เกิน   2   ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือ

เมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

          .........../การคืน............. 
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การคืนหลักประกันซอง   ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1   ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะพิจารณาตัดสินด้วย  

ราคารวม 

  6.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตาม  ข้อ  3  หรือยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตาม   ข้อ 4  แล้ว     

คณะกรรมการด าเนินการประมูล    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด

หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไป    จากเงื่อนไขของเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน

ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล 

ต าบลบ้านกลาง  เท่านั้น 

        6.3   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ 

ผอ่นผันในกรณี   ดังตอ่ไปนี ้

                    (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรอืในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล 

บ้านกลาง 

                      (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขก าหนดในเอกสารการประมูลจา้งด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                   6.4   ในการตัดสินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ

ด าเนนิการประมูล  หรือเทศบาลต าบลบ้านกลางมีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    เทศบาลต าบลบ้านกลางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า

สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรอืไม่ถูกต้อง 

6.5   เทศบาลต าบลบ้านกลาง   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด       หรอืราคาหนึ่งราคา

ใดหรอืราคาที่  เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน      หรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้   สุดแต่จะ

พิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลบ้าน

กลางเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้     รวมทั้งเทศบาลต าบลบ้านกลางจะ

พิจารณายกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่าจะเป็นผู้

เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม      หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 

เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ     หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรอื   นิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

          ............./กรณี............. 
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  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลบ้านกลาง จะให้ผู้มีสิทธิเสนอ

ราคารายนั้น ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผูม้ีสทิธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่

รับราคาของผู้มสีิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้

ประสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีนสิทธิเสนอ

ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ 1.8  เทศบาลต าบลบ้านกลางมีอ านาจที่จะตัด

รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลต าบลบ้านกลางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง

งาน 

7.   การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    จะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  

1.5   กับเทศบาลต าบลบ้านกลางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้   และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5    ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้เทศบาล

ต าบลบ้านกลาง ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี้ 

7.1   เงินสด 

7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลบ้านกลาง       โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรอื

ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

7.3   หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.6 (2) 

7.4   หนังสอืค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรอืบริษัทเงินทุน  หรอื 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบ 

ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ    

ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.6 (2) 

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน  15  วัน        นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว 

ผูค้้าที่ได้รับการคัดเลือกใหไ้ปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผดิชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซือ้ หรือ

ค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผูค้้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ใหย้กเลิกการประมูล 

         .........../8.ค่าจ้าง............ 
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8. ค่าจ้าง  และการจ่ายเงิน 

ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  จะจา่ยเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว  เป็นจ านวนเงิน

ในอัตรารอ้ยละ 100   ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรยีบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่

รับจ้างเหมาให้สะอาดเรียบร้อย 
9.   อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  1.5    จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 

ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 11.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   

11.1    เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงาน : ส่งเสริมกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต : 

จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการเงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  เทศบาลต าบลบ้านกลางจะลงนามใน

สัญญาก็ต่อเมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่าน้ัน 

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  จ านวน 2  หลัง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  

เป็นเงนิทั้งสิ้น  10,059,000.- บาท (สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

กรณทีี่ผู้มีสิทธิเสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ

ประมูลเพียงรายเดียว ถ้าเทศบาลต าบลบ้านกลางมีเหตุผลสมควรจะไม่ยกเลิกการประมูลก็ได้ 

 หลังจากประมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงกับผู้เข้าประมูลรายใด ถ้ามีความ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียดหรือ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประมูล ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูล

ด้วยกันทางเทศบาลต าบล   บ้านกลาง สงวนสิทธิที่จะพจิารณายกเลิกการประมูลครั้งน้ี 

         .........../11.2เมื่อ...... 
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11.2   เมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลางได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใด ให้เป็นผู้รับจ้าง  และ

ได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ับจา้งจะต้องสั่ง  หรอืน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มีเรอืไทยเดินอยู่     และ

สามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคา  ซึ่งเป็นผู้

รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่ง หรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณชิย์นาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่ง  หรอืซือ้ของ

จากต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 

 บรรทุก โดยเรืออื่นได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ใหบ้รรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรอืไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต

เชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรอืเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น  

 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย วา่ด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑1.3  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ตอ่

เทศบาลต าบลบ้านกลางแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ใน ขอ้ ๔.๗ ( ๔ ) 

( ๕ ) ( ๖ ) และ ( ๗ ) มิฉะนั้น เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่

จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ 

หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                   ๑1.๔ ผูม้ีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อง

ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะริบหลักประกันซอง หรือ

เรียกร้องจากผูอ้อกหนังสอืค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผูท้ิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                    ๑1.๕ เทศบาลต าบลบ้านกลาง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญา ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

          ............./12.การปรับ........ 
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12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา    ดังระบุในข้อ   1.7   จะน ามาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสรา้งลดลง  หรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 

 P   =   ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผูร้ับจ้าง 

 ก าหนดให้     P     =   ราคาค่างานต่อหนว่ยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง   

                     Po     =   ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้    หรอืราคาค่างาน 

                                   เป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 

                  K     =   ESCALATION FACTOR  ที่หักด้วย  4%   เมื่อต้องเพิ่มค่างาน   

                                                          หรอืบวกเพิ่ม  4%  เมื่อตอ้งการเรียกค่างานคืน 

  โดยค่า   ESCALATION FACTOR  K    จะหาได้จากสูตรแบ่งตามลักษณะงาน    

ดังสูตรการปรับราคา 

  สูตรการปรับราคา   (สูตรค่า  K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม 

ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ขยายออกไป   โดยจะใช้สูตรของ 

ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.7 

 13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

13.1 เมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก   ส านักงาน

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ

ปวท.  หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย  1  คน   ในแต่ละสาขาดังตอ่ไปนี้ 

  13.1  ช่างโยธา    

13.2  ช่างอื่น ๆ  (ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานก่อสร้าง) 

 14.  การปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย     และระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

                         (นายคงภัทร  สายปราชญ์) 

                         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

                            วันที่  14 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 



 

 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่   2  /  2558 

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรยีนเทศบาล 1                           

(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) จ านวน 2  หลัง  (โครงการที่ 2) 

ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านกลาง     

ลงวันที่   14  ตุลาคม   2557 

………………………………………… 

 เทศบาลต าบลบ้านกลาง   อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  

“เทศบาลต าบลบ้านกลาง”   มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง จ านวน  2 

หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ช้ันลอย (รหัส สน.ศท. ช้ันลอย)  จ านวน 1 หลัง 

2.  ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง  (รหัส สน.ศท.ส 10)  จ านวน 1 หลัง 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังตอ่ไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1  แบบรูปและรายการละเอียด     จ านวน    17   หนา้ 

1.2  แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     2  หนา้ 

1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา    จ านวน     16  หนา้ 

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน     2  หนา้ 

1.5 แบบสัญญาจ้าง      จ านวน     หนา้ 

1.6 แบบหนังสอืค้ าประกัน  

(1)  หลักประกันซอง      จ านวน      1  หนา้ 

(2)  หลักประกันสัญญา      จ านวน      1 หนา้ 

1.7  สูตรการปรับราคา      จ านวน      1 หนา้ 

1.8  บทนิยาม 

 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  จ านวน      1 หนา้  

 (2) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม   จ านวน      1 หนา้ 

                 1.9  แบบบัญชเีอกสาร 

 (1)   บัญชเีอกสารส่วนที่  1      จ านวน      1 หนา้ 

                     (2)   บัญชเีอกสารส่วนที่  2      จ านวน      1 หนา้ 

 

          .........../2.คุณสม........... 
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม

ระเบียบของทางราชการ 

3.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

และ/หรอืต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมในข้อ 1.8 

4.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของประสงค์จะผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

6.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงนิไม่น้อยกว่า   4,000,000.-  บาท   (สี่ล้านบาทถ้วน)  

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หนว่ยงานตามกฎหมาย   ว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านกลางเชื่อถือ   

3.  หลักฐานการขอเสนอราคา 

ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนกึ แยกเป็น 2 ส่วน  

คือ   

  3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(1)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

-  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  

   จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) 

    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

-  บริษัทจ ากัด  หรือ  บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

   จดทะเบียน  นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  

    ผูม้ีอ านาจควบคุม   (ถ้าม)ี  และบัญชี  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

          ........./(2) ในกรณี....... 
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(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น

หุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ

เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้รว่มค้า      และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่น 

ส าเนาหนังสอืเดินทาง  หรอืผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

    (4)   แนบเอกสารอื่น ๆ  ดังน้ี 

- ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พรอ้ม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูล 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.9(1)  

3.2   ส่วนที่  2  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 (1)หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) 

(2)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 

ใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                   (3)  หลักประกันซอง   ตามข้อ 5 

      (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและส าเนาคู่สัญญาผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 

(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (7)  บัญชเีอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่น  ตามแบบในข้อ  1.9(2) 

4.  การเสนอราคา  

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน     ลง

ลายมอืชื่อของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาใหชั้ดเจน 

 

………/4.2 ผูป้ระ.... 
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4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน  นับแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรอืผูม้ีสทิธิเสนอ 

ราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้   

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว

เสร็จไม่เกิน  240  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก

เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้เริ่มท างาน 

4.5 ก่อนยื่นประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  

แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู ้ประสงค ์จะ เสนอราคาจะต ้องยื ่น เอกสารการประม ูลจ ้างก ่อสร ้างด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดย

ระบ ุไ ว ้ที ่หน ้าซองว ่า   “เอกสารประม ูลจ ้างตามเอกสารประม ูลจ ้างด ้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  

ในวันที่  31  ตุลาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อปท.  อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่    ทั้งนี้   

นาฬิกาที่ใช้ในการดูเวลาจะใช้นาฬิกาของทางราชการ    เป็นเกณฑ์ 

การยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะยื่น ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร

ไม่ได้และเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม   

โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาแต่ละรายว่า   เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  

หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์      

ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  

ข้อ  3.2    และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับหรอืวิธีอื่นใดทมีีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8  (2)  และคณะกรรมการฯ    เชื่อว่าการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคา

อย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก

จากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา

หรือผู้มีสิทธิเสนอาคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
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  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทีไ่ม่ผ่านการคัดเลือกเบือ้งต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่ง

ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การ

วินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ราชการจังหวัดให้ถือเป็นดีที่สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ  

ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูม้ีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 

บุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้

โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ

ราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา

ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้

  

(1)   ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน  

เวลา   สถานที่     ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผูเ้สนอราคาจะได้รับเลข

ประจ าตัว(User  ID)  และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และข้อเสนอ

ทางดา้นเทคนิคแล้ว 

(2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(3)   ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี ้  จะเริ่มที่ราคา 8,134,900.- บาท (แปดล้านหน่ึง

แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 (4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้แล้ว 

 

          ............./(5) ผูม้ี............ 
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(5)  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 

(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 16,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูล

ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน

บาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (7)   ระยะเวลาในการประมูล 30 นาท ีไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 

นาท ีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ฆ้อน) 

(8)   กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผูเ้สนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

(9)   ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

(10)  หา้มผูม้ีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิน้แล้วจะต้อง 

ยืนยันราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

    (11)  ผู้มีสทิธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอเิล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี ้จะแจ้งใหท้ราบในวันเสนอราคา 

 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผูค้้าในอัตรา 

ร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา และจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่นค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้า

รายอื่นด้วย และในกรณีน้ีให้ยกเลิกการประมูล เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อย

ละ 2.5 ของราคาที่จัดหา 

(1) ผูค้้าที่ยื่นเอกสารปลอม 

(2) ผูค้้าที่เสนอราคาผดิ เว้นแตเ่ป็นเหตุสุดวิสัยหรอืโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง

ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วสง่แบบฟอร์มยนืยันการประมูลผา่นโทรสาร 

(3) ผู้ค้าที่มพีฤติการณ์สมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแขง่ขันราคาอย่างเป็น

ธรรม 

(4) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้ง 

ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรอืตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

(5)  ผูค้้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรอืเสนอราคาเท่ากับหรอืสูงกว่าราคาเริ่มต้นการ

ประมูล หรอืเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ 

(6)  ผู้ค้าที่ไม่ยนืยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

 

........./ผูค้้า......... 
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ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น 

ค่าซื้อ หรอืค่าจ้างที่สูงข้ึนจากผู้ค้ารายอื่นด้วย 

(7)   การที่ผูเ้ข้าร่วมประมูลไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้จนเสร็จสิน้   ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตาม   รวมถึงการที่ไม่มคีวามรูค้วามช านาญเพียงพอที่จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรอืเกิด 

ความช ารุด ขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือขา่ยสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและ 

เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  ถือเป็นความรับผิดชอบของผูเ้ข้าร่วมประมูล 

     เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะด าเนินการวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ       

อิเล็กทรอนิกส์     ดังนี้ 

-การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้การประมูลแบบ ปิดราคา (Sealed Bid Auction)  

 -กรณผีู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรอืมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหน่ึงราย เทศบาล 

จะท าการยกเลิกการประมูลทั้งหมด 

5.  หลักประกันซอง 

ผู้เสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค    เป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน   403,950.- (สี่แสนสามพันเก้าร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1  เงินสด 

5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลบ้านกลาง     โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง 

ประกวดราคาหรอืก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจ   ค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

5.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                หลักประกันซองตามข้อนี้    เทศบาลต าบลบ้านกลาง   จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้

ค้ าประกันภายใน  15   วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด   ไม่เกิน   2   ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือ

เมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

          .........../การคืน............. 
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การคืนหลักประกันซอง   ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1   ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะพิจารณาตัดสินด้วย  

ราคารวม 

  6.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตาม  ข้อ  3  หรือยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตาม   ข้อ 4  แล้ว     

คณะกรรมการด าเนินการประมูล    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด

หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไป    จากเงื่อนไขของเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน

ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เท่านั้น 

        6.3   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ 

ผอ่นผันในกรณี   ดังตอ่ไปนี ้

                    (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรอืในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล 

บ้านกลาง 

                      (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขก าหนดในเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื่น 

                   6.4   ในการตัดสินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ

ด าเนนิการประมูล  หรือเทศบาลต าบลบ้านกลางมีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    เทศบาลต าบลบ้านกลางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า

สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรอืไม่ถูกต้อง 

6.5   เทศบาลต าบลบ้านกลาง   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด       หรอืราคาหนึ่งราคา

ใดหรอืราคาที่  เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน      หรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้   สุดแต่จะ

พิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลต าบลบ้าน

กลางเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้     รวมทั้ง เทศบาลต าบลบ้านกลางจะ

พิจารณายกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่าจะเป็นผู้

เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม      หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 

เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ     หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรอื   นิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

           

............./กรณี............. 
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  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลบ้านกลาง จะให้ผู้มีสิทธิเสนอ

ราคารายนั้น ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผูม้ีสทิธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่

รับราคาของผู้มสีิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้

ประสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีนสิทธิเสนอ

ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรอืเป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาที่กระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ 1.8  เทศบาลต าบลบ้านกลางมีอ านาจที่จะตัด

รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลต าบลบ้านกลางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง

งาน 

7.   การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    จะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  

1.5   กับเทศบาลต าบลบ้านกลางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้   และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5    ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้เทศบาล

ต าบลบ้านกลาง ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

7.1   เงนิสด 

7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลบ้านกลาง       โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรอื

ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

7.3   หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.6 (2) 

7.4   หนังสอืค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรอืบริษัทเงินทุน  หรอื 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบ 

ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ    

ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.6 (2) 

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน  15  วัน        นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว 

ผูค้้าที่ได้รับการคัดเลือกใหไ้ปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผดิชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซือ้ หรือ

ค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผูค้้ารายอื่นด้วย และในกรณีนี้ใหย้กเลิกการประมูล 

         .........../8.ค่าจ้าง............ 
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8. ค่าจ้าง  และการจ่ายเงนิ 

ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  จะจา่ยเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว  เป็นจ านวนเงิน

ในอัตรารอ้ยละ 100   ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรยีบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่

รับจ้างเหมาให้สะอาดเรียบร้อย 
9.   อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  1.5    จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 

ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 11.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   

11.1    เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน  จะลงนามในสัญญาก็

ต่อเมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้ว

เท่าน้ัน 

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  จ านวน 2  หลัง ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  

เป็นเงนิทั้งสิ้น  8,134,900.- บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

กรณทีี่ผู้มีสิทธิเสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ

ประมูลเพียงรายเดียว ถ้าเทศบาลต าบลบ้านกลางมีเหตุผลสมควรจะไม่ยกเลิกการประมูลก็ได้ 

 หลังจากประมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงกับผู้เข้าประมูลรายใด ถ้ามีความ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียดหรือ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประมูล ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูล

ด้วยกันทางเทศบาลต าบล   บ้านกลาง สงวนสิทธิที่จะพจิารณายกเลิกการประมูลครั้งน้ี 

          

.........../11.2เมื่อ...... 
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11.2   เมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลางได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใด ให้เป็นผู้รับจ้าง  และ

ได้ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     และ

สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้

รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่ง หรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณชิย์นาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่ง  หรอืซือ้ของ

จากต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 

 บรรทุก โดยเรืออื่นได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ใหบ้รรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรอืไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต

เชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรอืเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น  

 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย วา่ด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑1.3  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ตอ่

เทศบาลต าบลบ้านกลางแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ใน ขอ้ ๔.๗ ( ๔ ) 

( ๕ ) ( ๖ ) และ ( ๗ ) มิฉะนั้น เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่

จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ 

หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                   ๑1.๔ ผูม้ีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อง

ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จะริบหลักประกันซอง หรือ

เรียกร้องจากผูอ้อกหนังสอืค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผูท้ิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                    ๑1.๕ เทศบาลต าบลบ้านกลาง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

          ............./12.การปรับ........ 

 



 

-12- 

12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา    ดังระบุในข้อ   1.7   จะน ามาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสรา้งลดลง  หรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 

 P   =   ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผูร้ับจ้าง 

 ก าหนดให้     P     =   ราคาค่างานต่อหนว่ยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง   

                     Po     =   ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้    หรอืราคาค่างาน 

                                   เป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 

                  K     =   ESCALATION FACTOR  ที่หักด้วย  4%   เมื่อต้องเพิ่มค่างาน   

                                                          หรอืบวกเพิ่ม  4%  เมื่อตอ้งการเรียกค่างานคืน 

  โดยค่า   ESCALATION FACTOR  K    จะหาได้จากสูตรแบ่งตามลักษณะงาน    

ดังสูตรการปรับราคา 

  สูตรการปรับราคา   (สูตรค่า  K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม 

ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ขยายออกไป   โดยจะใช้สูตรของ 

ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.7 

 13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

13.1 เมื่อเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก   ส านักงาน

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ

ปวท.  หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย  1  คน   ในแตล่ะสาขาดังตอ่ไปนี้ 

  13.1  ช่างโยธา    

13.2  ช่างอื่น ๆ  (ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานก่อสร้าง) 

 14.  การปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย     และระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

                         (นายคงภัทร  สายปราชญ์) 

                         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

                            วันที่  14 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 


