
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เรื่อง   ประมูลจางกอสรางดวยระบบอเิล็กทรอนิกสโครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ 

..........................................................……………………………..... 

   ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มคีวามประสงคจะดําเนนิการประมูลราคาจางดวยระบบ

อเิล็กทรอนกิส กอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ โดยทําการกอสรางลานจอดรถพื้นที่ไมนอยกวา 

๒,๓๐๐ ตารางเมตร ทอระบายน้ํา ค.ส.ล เสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. ยาวไมนอยกวา ๑๙๐ ม. บอพัก

สําหรับทอระบายน้ํา ค.ส.ล  เสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. จํานวน ๓๑ บอ รางระบายน้ําความยาวไมนอย

กวา ๑๘๐ ม. พรอมตดิตัง้เสาไฟฟาพรอมกอสรางที่ ติดตัง้กอกน้ําประปา ขนาด ๘.๔๐ x๑.๕๐ ม. รูปแบบ

รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด   

งบประมาณ ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท  (สองลานหกหมื่นบาทถวน)   

    ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคุีณสมบัตดิังตอไปน้ี 

๑.เปนนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดาผูมอีาชีพรับจางงานที่ประมูลราคาจางดังกลาว ซึ่งมี

ผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประมูลราคา และเปนผลงานที่เปนสัญญาเดยีวกัน โดยมผีลงาน

กอสรางประเภทเดยีวกันไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัตใิหมี

ฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น  รัฐวสิาหกจิหรอืหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยเช่ือถอื   

 กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอยีดตามแบบแปลน ในวันที่  ๑๒ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. โดยพรอมเพรยีงกัน  ณ  หองประชุมดอกคูณ  สํานักงานเทศบาล

อากาศอํานวย  ตามวันและเวลาดังกลาวหากไมมารับฟงคําช้ีแจงถอืวาไดเขาใจ และยอมรับแลวจะโตแยงใด ๆ  

มไิดทัง้สิ้น 

กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  ในวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  และแจงรายช่ือผูมสีทิธิ

ไดรับคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา ในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

ผูสนใจตดิตอขอซื้อแบบ และเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส โครงการกอสราง

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ โดยจําหนายเอกสารประมูลฯ  ในราคาชุดละ  ๕,๐๐๐ บาท  ไดที่สํานักงาน

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย   ระหวางวันที่  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถงึวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖    หรอื 

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐ ๔๒๗๙ ๙๐๕๕ ในวัน  และเวลาราชการ หรอืดูรายละเอยีดไดที่ 

www.Akatumnuay.go.th. 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  (  นายวัชรนิทร   รุณจักร  ) 

                         นายกเทศมนตรตีําบลอากาศอํานวย 



 

เอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส เลขท่ี  E๑/๒๕๕๖ 

โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ 

  ตามประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

…………………………………………………………………………………. 

ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มคีวามประสงคจะดําเนนิการประมูลราคาจางดวยระบบ

อเิล็กทรอนกิส กอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑        

งบประมาณ ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท  (สองลานหกหมื่นบาทถวน)   

ซึ่งวัสดุที่จะนํามากอสรางนี้ตองเปนของใหมของแทไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพ

ใชงานมากอน และมคีุณลักษณะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 

                  ๑.๑ รูปแบบรายละเอยีด      จํานวน………………….แผน 

                  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนกิส จํานวน…………………แผน 

                  ๑.๓ แบบสัญญาจาง 

                  ๑.๔ แบบหนังสอืค้ําประกัน  จํานวน……………แผน 

               (๑) หลักประกันซอง 

                        (๒) หลักประกันสัญญา     

       ๑.๕ บทนยิาม 

                    (๑) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 

                        (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                          (๑) บัญชีเอกสารสวนที่    ๑  จํานวน………….แผน 

                          (๒) บัญชีเอกสารสวนที่    ๒  จํานวน………….แผน 

                  ๑.๗ กฎเกณฑ/หนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจางโดยการประมูลดวยระบบ

อเิล็กทรอนกิสของผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส    จํานวน     ๓     ชุด 

                          (๑)………………………………………………… 

                          (๒)………………………………………………….  

                          (๓)………………………………………………..        

                 ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มอีาชีพรับจางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประมูลจางดวยระบบเล็ก

ทรอนกิส 

                ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวยีนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติบิุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ  

 

/๒.๓ ผูเสนอราคา... 

 

 



-๒- 

 

  ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส ณ วันประกาศประมูลจาง

ดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม  

ขอ 1.5 

      ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธหิรอืความคุมกันซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธ ิและความคุมกันเชนวานัน้ 

๓.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมติองใสซองปดผนกึแยกเปน  ๒  สวน คอื 

               ๓.๑ สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

                     (๑)ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

                       (ก) หางหุนสวนสามัญ หรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติ ิ   

   บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                       (ข) บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิ

บุคคล หนังสอืบรคิณฑสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถอื หุนราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                       (๒) ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิชนติบิุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                        (๓) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสัญญาของการเขา

รวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา  ที่มใิช

สัญชาตไิทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคล ใหยื่น เอกสารตามที่ระบุในขอ  1 

                        (๔) สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพิ่ม 

                        (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้หมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1) 

      (๖)  หนังสอืรับรองผลงานงานกอสราง ซี่งออกใหไมเกนิ  ๒ ป นับถงึวันยื่นซองเสนอราคา

พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

            ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

                        (๑) หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ให บุคคลอื่นทําการแทน 

                        (๒) หลักประกันซอง 

               (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้หมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

 

 

 /๔. การเสนอราคา… 

 

 



-๓- 

 ๔. การเสนอราคา 

             ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อเิล็กทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืช่ือของผูเสนอ

ราคาใหชัดเจน 

  ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคากําหนดเวลาสงมอบงานจางไมเกนิ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามใน 

สัญญาจาง 

            ๔.๓ ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมูีลคาเพิ่ม และภาษอีื่น ๆ (ถามี) รวมทัง้คาใชจายทัง้ปวง

ไว ดวยแลว โดยผูเสนอราคาจะตองกําหนดยนืในราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน  นับตัง้แตวันยนืยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอและจะถอนการเสนอราคามไิด  

              ๔.๔ กอนยื่นประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอยีด

คุณลักษณะหรอืแบบรูป ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสทัง้หมดเสยี

กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสเมื่อพนกําหนดเวลายื่น

เอกสารประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด           

     คณะกรรมการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  (E – Auction) จะดําเนนิการตรวจคุณสมบัตขิองผู

เสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรอืเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส ตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน

ประกาศประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสหรอืไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอเสนอราคาตามขอ ๓.๒ และ แจง

รายช่ือผูเสนอราคาที่มสีทิธไิดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา  ในวันที่  เขาเสนอราคา ในวันที่  ๒๒ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

     หากปรากฏตอคณะกรรมการ E – Auction กอนหรอืในขณะที่มกีารเสนอราคาทาง  

อเิล็กทรอนกิสวามผูีเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม  ขอ ๑.๕(๒) 

คณะกรรมการ ฯ จะตองตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และยกเลกิการประมูล

จางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส และเทศบาล  จะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต

คณะกรรมการ ฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพจิารณาของ

ทางราชการและมไิดเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทําดังกลาว 

          ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผู  

เสนอราคารายอื่นหรอืเปนผูมผีลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลาง

อเิล็กทรอนกิส   ณ  วันประกาศประกวดราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว   ตอปลัดกระทรวง ภายใน  ๓  วัน นับแตวันที่ไดรับ

แจงจากคณะกรรมการ E – Auction  การวนิจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่สุด 

        การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมกีารขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เวนแต

ปลัดกระทรวงจะพจิารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี

ที่ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลกิการ เสนอราคาที่ได

ดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมอีํานาจยกเลกิการเสนอราคา

ดังกลาวได 

/๔.๕ ผูเสนอราคาที่มสีทิธิ์... 



 

-๔- 

๔.๕ ผูเสนอราคาที่มสีทิธิ์ไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของเทศบาล จะตองปฏบิัติ

ดังนี้ 

       (๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวธิกีารประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนกิสตามวันเวลาและ

สถานที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และ

รหัสผาน (Pass Word) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัตเิงื่อนไขและขอเสนอทางดานเทคนคิแลว 

      (๒) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง  ในการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนกิสรวมกับผูให  

  บรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส 

             (๓) ราคาเริ่มตนในการประมูลครัง้นี้ 

  ราคาเริ่มตนในการประมูล  เริ่มที่  ๒,๐๖๐,๐๐๐.-บาท (สองลานหกหมื่นบาทถวน)  โดยในการ

เสนอราคาผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาแตละครัง้เปนรายหนวย โดยมจํีานวนหนวยละ    -    บาท 

      (๔) ระยะเวลาในการประมูลวันที่ ๔  มนีาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๓๐ นาท ี(๑๐.๐๐น.-๑๐.๓๐ น.)   

               (๕) หามผูเสนอราคาการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยนืยันราคาตอผูใหบรกิาร

ตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส หลังจากจบการประมูล 

    (๖) ในกรณทีี่จะตองเสยีคาบรกิารตอผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส  ผูชนะการประมูลจะ  

ตองเสยีคาบรกิารแกผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส    

๕.หลักประกันซอง 

    ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  

คดิเปนรอยละหา (๕%) ของราคากลางของงานนัน้ ๆ โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

    ๕.๑ เงินสด 

  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรอืกอนหนา

นัน้ไมเกนิ   ๓  วันทําการของทางราชการ 

               ๕.๔ หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกันตามระบุในขอ ๑.๔(๑) 

               ๕.๕ หนังสอืค้ําประกัน ของบรษิัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบรษิัทเงินทุน หรอื  

 บรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงซื่อเวยีนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      หลักประกันซองตามขอนี้  เทศบาล จะคนืใหผูเสนอราคา หรอืผูค้ําประกันภาย ใน    ๑๕   วันนับ

จากวันที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลอืก ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกนิ 

๓ ราย จะคนืใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรอืขอตกลง หรอืเมื่อผูเสนอ  ราคา ไดพนจากขอผูกพันแลวการคนื

หลักประกันซอง ไมวาในกรณใีด ๆ จะคนืใหโดยไมม ีดอกเบี้ย 

๖.  เง่ือนไขในการยดึหลักประกันซอง 

 ผูมสีทิธเิสนอราคาไม  Log in  เขาสูระบบ 

  

/ผูมสีทิธเิสนอราคา... 

 



-๕- 

 

 ผูมสีทิธเิสนอราคา Log in  แลวไมมกีารเสนอราคาหรอืเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยเสนอ

ราคาสูงกวาหรอืเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 

 ผูมสีทิธเิสนอราคาไมลงลายมอืช่ือในแบบยื่นยันราคาสูดทาย 

 ผูชนะการประมูลไมไปทําสัญญา 

 ๗. หลักเกณฑและสทิธใินการพจิารณาราคา 

      ๗.๑ ในการประกวดราคาครัง้นี้เทศบาล จะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม     

               ๗.๒ หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานไมถูกตองหรอืไม 

  ครบถวนตามขอ ๓  (หรอืยื่นขอเสนอประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสไมถูกตองตามขอ ๔  แลว) 

คณะกรรมการ   e-Auction จะไมรับพจิารณาขอเสนอ ของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต เปนขอผิดพลาดหรอื

ผิดพลาดเพยีงเล็กนอยหรอืผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด ราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ   ทัง้นี้

เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล เทานัน้ 

      ๗.๓ เทศบาลสงวนสทิธไิมพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผันในกรณ ี ดังตอไปนี้ 

            (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา ที่หรอืในหลัก  

ฐานการรับเอกสารประกวดราคาของเทศบาล 

         (๒) เสนอราคารายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเปน

สาระสําคัญหรอืมผีลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                ๗.๔ เทศบาล ทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะยกเลกิการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสในกรณทีี่ม ีผู

เสนอราคาไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ  ๔.๖ นอยกวา ๓  ราย 

           ๗.๕ ในการตัดสนิการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการ 

e – Auction  หรอื เทศบาลมสีทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ   ฐานะ หรอื ขอเท็จจรงิอื่นใดที่

เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดเทศบาล มสีทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมคีวาม

เหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

      ๗.๖ เทศบาล ทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่เสนอทัง้  

หมดก็ไดและอาจพจิารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรอือาจยกเลกิ

การประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส โดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา ทัง้นี้เพื่อประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญและใหถอืวาการตัดสนิของเทศบาล เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหายใด  

ๆ มไิด รวมทัง้เทศบาลจะพจิารณายกเลกิการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสและลงโทษผูเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคลอื่น มาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

        ๗.๗  ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสวาผูเสนอ

ราคา ที่มสีทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มผีล ประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ ๑.๕  เทศบาลมอีํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคา ที่มสีทิธิ์ไดรับการ 

 

/คัดเลอืกดังกลาว.... 

 



-๖- 

 

คัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศ รายช่ือ ตามขอ  ๔.๖ และ เทศบาลจะพจิารณาลงโทษผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

                ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการยกเลกิการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสที่

ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีํานาจยกเลกิการประมูลจาง

ดวยระบบอเิล็กทรอนกิสดังกลาวได 

๘    การทําสัญญาจาง 

        ๘.๑ ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสจะตองมาทําสัญญาตามแบบที่ระบุใน  ขอ  

๑.๓ กับเทศบาล  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสอื  และ จะตองวางหลักประกันสัญญา 

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  ของราคาจางที่ประมูลจางดวยระบบ อเิล็กทรอนกิส ไดใหเทศบาล ยดึถอืไว

ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง  อยางใดดังตอไปนี้ 

       (๑) เงินสด 

                 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให เทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรอื กอนหนานัน้ไมเกนิ  

๓  วันทําการของราชการ 

       (๓) หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุใน ขอ๑.๔(๒) 

      (๔) หนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบรษิัทเงิน   

ทุนหรอืบรษิัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการ  พาณชิยและประกอบธุรกจิ

ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวยีนให  สวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว       

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกันดัง  ระบุใน   ขอ๑.๔(๒) 

                 (๕) พันธบัตรรัฐบาล 

หลักประกันนี้จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลจางดวย

ระบบอเิล็กทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง  

๙. คาปรับ 

     คาปรับตามแบบสัญญาจาง ใหคดิราคาในอัตรารอยละ  ๐.๒๕  ตอวัน 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

      ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ  ๑.๓  

จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งกอสรางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒  ป นับถัดจาก

วันที่ ”เทศบาล” รับมอบ โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน  ๑๕  วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๑. การจายเงินลวงหนา 

       ผูเสนอราคามสีทิธเิสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกนิรอยละ    -    ของราคาสิ่งของที่เสนอ 

แตทัง้นี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรอืหนังสอืค้ําประกันของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามแบบดังระบุใน ขอ ๑.๔(๓) หรอืหนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทย หรอืบรษิัทเงินทุนหรอืบรษิัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการ 

 

/พาณชิยและประกอบ... 



-๗- 

 

พาณชิยและประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวยีนใหสวนราชการ

ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแกเทศบาลกอนการรับ

ชําระเงนิลวงหนา 

๑๒. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่น ๆ 

  ๑๒.๑  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดรับอนุมัตเิงินคา

พัสดุจากงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ เทานัน้   

               ๑๒.๒ เมื่อเทศบาล ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประมูล  

จางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตอง

นําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยูและสามารถใหบรกิารรับขนได ตามที่รัฐมนตรวีาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะ ตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ

การพาณชิยนาว ีดังนี้ 

                       (๑) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสรมิการพาณชิยนาวภีายใน  ๗  วัน นับตัง้แตวันที่ผูรับจางสั่งซื้อของจากตางประเทศ เวน

แต  เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยทางเรอือื่นได 

                      (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับเรอื

ไทย   จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง  เสรมิการ

พาณชิย 

นาวใีหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาต  เชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่นหรอื

เปนของรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                      (๓)ในกรณทีี่ไมปฏบิัตติาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสรมิการพาณชิยนาวี 

                ๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาล ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๗  เทศบาลจะรบิหลักประกันซองหรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกัน

ซองทันทแีละอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมทัง้จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบยีบของทางราชการ 

               ๑๒.๔ เทศบาล สงวนสทิธทิี่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป  ตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 

 

                          ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 
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