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ประกำศเทศบำลต ำบลแม่วำง 

เรื่อง   ประมูลจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอนุบำล  อำคำรส้วมนักเรียน  และอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนดอนเปำ  สังกัดเทศบำลต ำบลแม่วำง  จ ำนวน  3  หลัง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

------------------------------- 
  เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  อาคารส้วมนักเรียน  และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา  สังกัดเทศบาล
ต าบลแม่วาง   จ านวน  3 หลัง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  (ตอกเสาเข็ม)   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา แบบอาคาร
เรียนเด็กเล็ก  200  คน  (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)   จ านวน   1   หลัง   

2. ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง (รหัส  สน.ศท.ส/10)  จ านวน  1  หลัง 
3. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา ( รหัส สถ.ศพด.1) จ านวน 1 หลัง  

รำคำกลำงในกำรก่อสร้ำง  รวมทั้ งสิ้น    9,043,000. -  บาท  
(เก้าล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

วงเงินงบประมำณที่ ได้รับจัดสรร  รวมทั้ งสิ้น   7 ,766,000 . -   บาท  
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )  
     ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในข้อ 1.8 

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของประสงค์จะผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลแม่วาง 



 

 

6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินไม่น้อยกว่ำ   3,106,400.-  บำท   (สำมล้ำนหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย   ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่วางเชื่อถือ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

   8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที ่ 24  ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และ
พร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน 

 ก าหนดยื่นซองประมูล   ในวันที่   30  ตุลาคม  2557  ระหว่างเวลา   10.00 น. ถึงเวลา 
11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ห้องท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2557  ก าหนดยื่นการอุทธรณ์
ส าหรับผู้ค้าท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  3 - 5  พฤศจิกายน 2557 ก าหนดพิจารณาผลการ
อุทธรณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2557  และก าหนดเสนอราคา ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา  
09.00  น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ
ก าหนดให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ ากัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E1 / 2558 
ในรำคำชุดละ  6,000.- บำท (หกพันบำทถ้วน) ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง/งานพัสดุ) 
ระหว่างวันที่ 13 – 21  ตุลำคม  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-5383-0882 ต่อ 53 ในวัน
และเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.gprocurment.go.th และ  www.maewang.go.th 
 

ประกำศ    ณ    วันที ่   13    เดือน   ตุลำคม    พ.ศ.    2557 
 
 

 (นายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร) 
 นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
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เอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขท่ี   E1 / 2558 
กำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอนุบำล อำคำรส้วมนักเรียน และอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเปำ 

สังกัดเทศบำลต ำบลแม่วำง จ ำนวน  3 หลังตำมประกำศเทศบำลต ำบลแม่วำง     
ลงวันที่   13  ตุลำคม   2557 
………………………………………… 

 เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลแม่วาง” 
มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อาคารส้วมนักเรียน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนเปา สังกัดเทศบาลต าบลแม่วาง จ านวน 3 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เทศบาลต าบลแม่วาง 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  (ตอกเสาเข็ม)  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา แบบอาคารเรียน
เด็กเล็ก  200  คน  ( รหัส สน.ศท. อนุบาล 8 )   จ านวน   1   หลัง   

2. ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ห้อง ( รหัส  สน.ศท.ส/10 )  จ านวน 1 หลัง 
3. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา ( รหัส สถ.ศพด.1 ) จ านวน 1 หลัง 

รำคำกลำงในกำรก่อสร้ำง  รวมทั้ งสิ้น    9,043,000. -  บาท  
(เก้าล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

วงเงินงบประมำณที่ ได้รับจัดสรร  รวมทั้ งสิ้น   7 ,766,000 . -   บาท  
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1. แบบรูปและรายการละเอียด       
1.2. แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา       
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
1.5  แบบสัญญาจ้าง         
1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1)  หลักประกันซอง        
(2)  หลักประกันสัญญา        

1.7  สูตรการปรับราคา        
1.8  บทนิยาม 

 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   



 

 

 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม     
                 1.9  แบบบัญชีเอกสาร 

 (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1        
                      (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2         

2. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วย วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
ข้อ 1.8 

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบล
แม่วาง 

6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 3,106,400.-  บำท (สำมล้ำนหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่วางเชื่อถือ   

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐำนกำรขอเสนอรำคำ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน  

คือ   
3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 



 

 

-  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  จดทะเบียน        
   นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง  
-  บริษัทจ ากัด  หรือ  บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
   จดทะเบียน  นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ  

ควบคุม   (ถ้ามี)  และบัญชี  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้นส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน   (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมค้า  

และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่น  ส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4)   แนบเอกสำรอื่น ๆ  ดังนี้ 
- ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูล                   

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.9 (1)  

3.2   ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) 
(2)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                    (3)  หลักประกันซอง   ตามข้อ 5 

      (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส ำเนำคู่สัญญำผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

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

4. กำรเสนอรำคำ  



 

 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่ำ  30  วัน  นับแต่วันยืนยัน

ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้   

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกเทศบำลต ำบลแม่วำง 
ให้เริ่มท ำงำน 

4.5 ก่อนยื่นประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา 
แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ เอกสาร
ประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่   E1 / 2558 ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลตามโครงการ  ในวันที่ 30 ตุลำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ถึงเวลำ 11.30 น. ณ  
ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงของ  อปท.  อ ำเภอแม่วำง   จังหวัดเชียงใหม่    ทั้งนี้   นาฬิกา
ที่ใช้ในการดูเวลาจะใช้นาฬิกาของทางราชการเป็นเกณฑ์ 

การยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะยื่น ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร
ไม่ได้และเม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม   โดย
เด็ดขาด 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่า   เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตาม
ข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2    
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือวิธีอื่นใดทีมีหลักฐำนว่ำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่าง 
เป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม    
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคา และเทศบาลต าบลแม่วาง  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนราคาดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน 



 

 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นทีสุ่ด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้  
(1)   ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน  

เวลา   สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User  ID) 
และรหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3)   ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้   จะเริ่มที่ราคา   9,043,000.- บาท  (เก้าล้านสี่หมื่น
สามพันบาทถ้วน)  

(4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้แล้ว 

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 



 

 

 (7)   ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที 
ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ฆ้อน) 

(8)   กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
(9)   ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

(10)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

    (11)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

ผู้ค้ำที ่ได้รับกำรคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้า  ใน
อัตราร้อยละ  5  ของราคาที่จัดหา และจะต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำย เช่นค่ำซื้อ หรือค่ำจ้ำงที่สูงขึ้นจำก
ผู้ค้ำรำยอ่ืนด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกกำรประมูล เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตรา
ร้อยละ  2.5  ของราคาท่ีจัดหา 

(1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
(2) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง

ก าหนด เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
(3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(4) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้

แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
(5) ผู้ค้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล 

หรือเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ 
(6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย ผู้ค้าที่ได้รับการ

คัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจาก
ผู้ค้ารายอื่นด้วย 

(7)   การที่ผู้เข้าร่วมประมูลไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้จนเสร็จสิ้น   ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม รวมถึงการที่ไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอที่จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือเกิดความช ารุด 
ขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูล  และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประมูล 

     เทศบาลต าบลแม่วาง  ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะด าเนินการวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ       
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

- การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้การประมูลแบบ ปิดราคา (Sealed Bid Auction)  
  -  กรณีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย เทศบาล 
จะท าการยกเลิกการประมูลทั้งหมด 

5. หลักประกันซอง 



 

 

ผู้เสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค เป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 388,300.- บำท (สำมแสนแปดหม่ืนแปดพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

5.1. เงินสด 
5.2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลแม่วาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด

ราคาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
5.3.  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  

ข้อ 1.4 (1) 
5.4. หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

5.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันซองตามข้อนี้    เทศบาลต าบลแม่วาง   จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน  15   วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด   ไม่เกิน   3   ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง   ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ 
 6.1   ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วาง จะพิจารณาตัดสินด้วย 

รำคำรวม 
   6.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตาม  ข้อ  3  หรือยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตาม ข้อ 4  แล้ว  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไป    จากเงื่อนไขของเอกสารการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลแม่วาง  เท่านั้น 

6.3   เทศบาลต าบลแม่วาง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี   ดังต่อไปนี้ 
                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบลแม่วาง 
                      (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการประมูลจ้างด้วย                       
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 



 

 

                  6.4   ในการตัดสินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล  หรือเทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    เทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5   เทศบาลต าบลแม่วาง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่  เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้   สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลแม่วางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณายกเลิกการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลแม่วาง จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลแม่วาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค ์
จะเสนอราคา ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีนสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลต าบลแม่วางมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7.   กำรท ำสัญญำจ้ำง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน

ข้อ 1.5 กับ เทศบาลต าบลแม่วาง ภำยใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา 
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบลแม่
วาง ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1   เงินสด 
7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลแม่วาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ 
7.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
7.4   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  

หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจ



 

 

ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งไดแ้จ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในขอ้  1.6 (2) 

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย เช่น 
ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอ่ืนด้วย และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล 

 
8. ค่ำจ้ำง  และกำรจ่ำยเงิน 

ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม 
เทศบาลต าบลแม่วาง  จะจ่ายเงินค่าจ้างอาคารเรียนอนุบาล  อาคารส้วมนักเรียน และอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเปา  โดยแบ่งออกเป็น  4  งวด  ดังนี้  
งวดที่  1   เป็นเงินจ านวน  ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายเมื่อ           

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-   หมวดงานเตรียมการ: งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง, กั้นพ้ืนที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นออกนอกพ้ืนที

ก่อสร้าง, แผงป้องกันพื้น และผนัง ภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง  
-   งานวางผัง งานตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและส ารวจดิน แล้วเสร็จ 
-   งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน แล้วเสร็จ 
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ   45    วัน 
งวดที่  2   เป็นเงินจ านวน  ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายเมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-   งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-   งานวางพ้ืนส าเร็จรูปและเทพ้ืน คสล. แล้วเสร็จ 
-   งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
    ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ   30    วัน 
งวดที่  3   เป็นเงินจ านวน  ร้อยละ 20  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายเมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-   งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆของหลังคาแล้วเสร็จ 
-   งานก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.  แล้วเสร็จ 
-   งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อส าหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ 

แล้วเสร็จ 
-   งานฉาบปูนภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จ 
    ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ   30    วัน 
งวดสุดท้ำย   เป็นเงินจ านวน  ร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่าย

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 



 

 

-   งานติดตั้งบานประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ  
-   งานกรุแผ่นผนังเบา แล้วเสร็จ  
-   งานท าสีผนัง แล้วเสร็จ  
-   งานกรุกระเบื้องพ้ืนและผนัง แล้วเสร็จ  
-   งานท าบัวเชิงผนัง , พ้ืนทรายล้าง แล้วเสร็จ 
-   งานโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ  
-   งานฝ้าเพดาน พร้อมท าสี แล้วเสร็จ 
-   งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ  
-   งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ า – ห้องส้วม แล้วเสร็จ 
-   งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ 
-   งานติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วเสร็จ 
-   ท าการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์  
ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย ท าความสะอาด เก็บงานทุก

อย่าง เช่น ระบบไฟฟ้า งานสถาปัตยกรรม เคลือบผิววัสดุ และเศษวัสดุให้เรียบร้อยและเป็นไปตามรูปแบบ
รายการประกอบแบบ ให้ครบตามก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ให้แล้วเสร็จ 

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ   45    วัน 

9.   อัตรำค่ำปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  1.5    จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของ

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้าง

ตามแบบดังระบุในข้อ  1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแม่วางได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอ่ืน ๆ   
11.1    เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กำรลงนำมในสัญญำ จะกระท ำได้ต่อเมื่อเทศบำลต ำบลแม่วำง ได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำก

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ งบประมำณประจ ำปี 2558 จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแล้วเท่ำนั้น 
ราคากลางของงานจ้างเหมาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  อาคารส้วมนักเรียน  และ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา  สังกัดเทศบาลต าบลแม่วาง  จ านวน  3 หลัง  ในการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,043,000 บาท (เก้าล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 



 

 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประมูล
เพียงรายเดียว ถ้าเทศบาลต าบลแม่วางมีเหตุผลสมควรจะไม่ยกเลิกการประมูลก็ได้ 

 หลังจากประมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงกับผู้เข้าประมูลรายใด ถ้ามีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในประกาศประมูล ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูลด้วยกันทางเทศบาลต าบลแม่วาง 
สงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลครั้งนี้ 

11.2   เมื่อเทศบาลต าบลแม่วางได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาใด ให้เป็นผู้รับจ้าง  และ ได้
ตกลงจ้างตามการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก า หนด ผู้เสนอราคา  ซึ่ง
เป็นผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่ง หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออ่ืนได ้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลแม่วางแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ใน ข้อ 4.7 ( 4 ) ( 5 ) 
( 6 ) และ ( 7 ) มิฉะนั้น เทศบาลต าบลแม่วาง จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลต าบลแม่วาง จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน(ถ้ามี)รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                11.5 เทศบาลต าบลแม่วาง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 



 

 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุใน ข้อ 1.7  จะน ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการ ต่อไปนี้ 

 P   =   ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
ก าหนดให้     P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับ

จ้าง   
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้    หรือราคาค่างานเป็น

งวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
K  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4%   เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน  หรือ

บวกเพ่ิม  4% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน 
โดยค่า   ESCALATION FACTOR K    จะหาได้จากสูตรแบ่งตามลักษณะงาน  ดังสูตรการ

ปรับราคา 
 สูตรการปรับราคา   (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม ที่ก าหนด

ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลแม่วางได้ขยายออกไป   โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุใน ข้อ 1.7 

 13.  มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
13.1 เมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง  ได้คัดเลือกผูม้ีสิทธิเสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลง

จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนแห่งชำติ   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  
ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่าง
น้อย 1 คน   ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 

  13.1 ช่างโยธา    
13.2 ช่างอ่ืน ๆ  (ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานก่อสร้าง) 

 14.  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

                         (นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์) 
                         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                           เทศบาลต าบลแม่วาง 

                            วันที่  13 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2557 


