
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ 
เรื�อง  ประมูลจ้างเหมากาํจัดขยะภายในตําบลสุเทพ 

โดยวธีิการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 
---------------------------------- 

เทศบาลตาํบลสุเทพ มีความประสงคจ์ะจา้งเหมากาํจดัขยะภายในตาํบลสุเทพ ตั"งแต่ วนัที%  
16  ธนัวาคม  2552  ถึงวนัที%   30  กนัยายน  2553 โดยมีปริมาณขยะเฉลี%ยวนัละประมาณ 26  ตนั 
มีงบประมาณเป็นเงิน 7,142,400  บาท  (เจด็ลา้นหนึ%งแสนสี%หมื%นสองพนัสี%ร้อยบาทถว้น )      
  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไดจ้ะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั  ดงัต่อไปนี"  
  1.  เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที%ประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดงักล่าวและมีผลงาน
ประเภทเดียวกบังานที%ประมูลจา้งในวงเงินของผลงานไม่นอ้ยกว่า  3,571,000.- บาท (สามลา้นห้าแสนเจ็ด
หมื%นหนึ%งพนับาทถว้น)  ต่อ 1 สัญญา  
  2.  ไม่เป็นผูที้%ถูกระบุชื%อไวใ้นบญัชีรายชื%อผูทิ้"งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื%อแลว้ 
  3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสารสิทธิA หรือความคุม้กนั ซึ% งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ"นศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั%งใหส้ละสิทธิA ความคุม้กนัเช่นวา่นั"น 
  4.  เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื"องตน้ในการจา้งของเทศบาลตาํบลสุเทพ 
  5.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื%นที%เขา้เสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตําบลสุเทพ  และไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลซื"อ/จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประมูลซื"อ/จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. ตอ้งแจง้สถานที%ที%จะนาํขยะไปกาํจดัให้ชดัเจนและถูกตอ้งและจะตอ้งไดรั้บการยินยอม
จากเจา้ของพื"นที%แลว้ 

กาํหนดยื�นเอกสารประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� 25  พฤศจิกายน 2552 เวลา     
09.00 น. – 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื?อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาํเภอ(ห้องประชุมชั?น 2 
ที�ว่าการอาํเภอเมืองเชียงใหม่) 

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิBได้รับการคัดเลอืกเข้าเสนอราคาในวนัที�  27  พฤศจิกายน 2552  
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ เทศบาลตําบลสุเทพ 

กาํหนดการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ในวันที� 2 ธันวาคม 2552 ตั?งแต่เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป  

 

 
/ ผูส้นใจติดต่อ...… 



 

-2- 

 
  ผูส้นใจติดต่อขอซื"อเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  3,000.- บาท 
(สามพนับาทถว้น)  ไดที้%ฝ่ายพสัดุ  กองคลงั  เทศบาลตาํบลสุเทพ  ระหวา่งวนัที% 29  ตุลาคม 2552 ถึงวนัที%  
11 พฤศจิกายน 2552  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศพัท ์0-5327-7429    ต่อ 112  ในวนัและเวลาราชการ  
และดูรายละเอียดไดที้%เวบ็ไซดข์องกรมบญัชีกลาง  www.gprocurement.go.th หรือ www.suthep.go.th  

 

ประกาศ  ณ  วนัที%  30  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2552 
 

 

 

(นายทวพีงษ ์ หินคาํ) 
นายกเทศบาลตาํบลสุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์   เลขที�   3/2553 
 ตามประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ    ลงวนัที�  30  ตุลาคม  2552 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เทศบาลตาํบลสุเทพ ซึ% งต่อไปนี" เรียกวา่    " เทศบาลตาํบล "    มีความประสงคจ์ะประมูล 

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โครงการจา้งเหมากาํจดัขยะภายในตาํบลสุเทพ  ตั"งแต่ วนัที% 16  ธนัวาคม  2552 
ถึงวนัที%  30  กนัยายน  2553  โดยมีปริมาณขยะเฉลี%ยวนัละประมาณ 26  ตนั   มีงบประมาณเป็นเงิน  
7,142,400  บาท   (เจด็ลา้นหนึ%งแสนสี%หมื%นสองพนัสี%ร้อยบาทถว้น )    

โดยงานจา้งเหมากาํจดัขยะดงักล่าวจะตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที%กาํหนดไวใ้น 
เอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ฉบบันี"   โดยมีขอ้แนะนาํ  และ   ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี" .- 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์   

1.1  แบบใบยื%นขอ้เสนอการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จาํนวน   2    หนา้ 
1.2  แบบสัญญาจา้ง        จาํนวน  10  หนา้ 
1.3  แบบหนงัสือคํ"าประกนั    
         (1)  หลกัประกนัซอง      จาํนวน   1  หนา้ 

   (2)   หลกัประกนัสัญญา      จาํนวน   1    หนา้ 
       1.4  บทนิยาม          
 (1) ผูเ้สนอราคาที%มีผลประโยชน์ร่วมกนั    จาํนวน  1   หนา้ 
 (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   จาํนวน  1   หนา้ 
       1.5  แบบบญัชีเอกสาร  

(1)  บญัชีเอกสารส่วนที%   1                               จาํนวน   1  หนา้   
(2)  บญัชีเอกสารส่วนที%   2                จาํนวน   1  หนา้ 

      1.6  หนงัสือแสดงเงื%อนไขการจา้งโดยวธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (หนงัสือขอ้ตกลง 3 ฝ่าย)      จาํนวน   2   หนา้ 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
             2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที%ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลงาน
ประเภทเดียวกนักบังานที%ประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่นอ้ยกวา่   3,571,000.- บาท (สามลา้นห้าแสน
เจด็หมื%นหนึ%งพนับาทถว้น)  ต่อ 1 สัญญา  และเป็นผลงานที%เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ%น หน่วยงานอื%น ซึ% งมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการส่วนทอ้งถิ%น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที%ไดรั้บความเชื%อถือ 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้%ถูกระบุชื%อไวใ้นบญัชีรายชื%อผูทิ้"งงานของทางราชการ และไดแ้จง้
เวยีนชื%อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้%ไดรั้บผลของการสั%งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื%นเป็นผูทิ้"งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ   
                         / 2.3 ผูเ้สนอราคา... 
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2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื%นและตอ้งไม่เป็นผูมี้
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประมูล
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้  1.4 

2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิA หรือความคุม้กนั   ซึ% งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ"นศาลไทย   
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั%งใหส้ละสิทธิA และความคุม้กนัเช่นวา่นั"น 

2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื"องตน้ ในการจา้งของเทศบาลตาํบลสุเทพ 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา          
      ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ     

3.1   ส่วนที�   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี? 
                       (1)   ในกรณผู้ีเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ใหย้ื%นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียน    นิติบุคคลบญัชีรายชื%อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    (ข)  บริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชนจาํกดั  ใหย้ื%นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื%อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้
รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2)   ในกรณผู้ีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล   ใหย้ื%นสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั"น สาํเนาขอ้ตกลงที%แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน(ถา้มี)  สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั"งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  (3)  ในกรณผู้ีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ใหย้ื%นสาํเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้   และในกรณีที%ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที%มิใช่สัญชาติไทย  กใ็หย้ื%นสาํเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ื%น
เอกสารตามที%ระบุไวใ้น  (1)        
  (4)   แนบเอกสารอื�น  ๆ   ดังนี?  

-    สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ%ม  (ถา้มี)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
-    สาํหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีสาํเนาใบจดทะเบียนพาณิชย ์ 
     พร้อมทั"งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   
- สาํเนาใบเสร็จรับเงินค่าแบบแปลน 
 

                      / (5) บญัชีเอกสาร...  
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(5) บัญชีเอกสารส่วนที� 1 ทั"งหมดที%ไดย้ื%นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้ 

1.5(1) 
 3.2   ส่วนที�  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี? 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจซึ%งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที%ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้
บุคคลอื%นลงนามในใบเสนอราคาแทน    

(2) หลกัประกนัซอง    ตามขอ้    5 
(3) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน  พร้อมทั"งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) เอกสารแสดงสิทธิA ในการครอบครองรถที%ใชใ้นการขนถ่ายขยะ 
(5) เอกสารแสดงสถานที%พกัและขนถ่ายขยะ  และสถานที%กาํจดัขยะที%แน่นอน 
(6) บญัชีเอกสารส่วนที%  2  ทั"งหมด  ที%ไดย้ื%น    ตามแบบในขอ้   1.5 (2)  

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื%นขอ้เสนอตามแบบที%กาํหนดไวใ้นเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี"  

โดยไม่มีเงื%อนไขใดๆ ทั"งสิ"น     และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นลงลายมือชื%อของ
ผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการใหค้รบถว้น 
4.3   ราคาที%เสนอจะตอ้งเป็นราคาที%รวมภาษีมูลค่าเพิ%ม และภาษีอื%น ๆ (ถา้มี)      รวมทั"งค่าใชจ่้ายทั"ง

ปวงไวด้ว้ยแลว้   โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาํหนดใบราคาไม่น้อยกว่า 248 วนั  นับแต่วนัยนืยนัราคา
สุดท้าย     โดยภายในกาํหนดยนืราคาผู้เสนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้    และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบงาน ไม่เกนิ 248 วนั นับถัดจากวนัทาํสัญญา 
4.5   ก่อนยื%นประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด     

คุณลกัษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถี้%ถว้นและเขา้ใจเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั"งหมดเสียก่อนที%จะ
ตกลงยื%นขอ้เสนอตามเงื%อนไขในเอกสาร ประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ผู้เสนอราคาจะต้องยื�นเอกสารประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ในวนัพุธที� 25 พฤศจิกายน 2552  
ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื?อหรือการจ้างของอบต.ระดับอาํเภอ ( ห้อง
ประชุมชั?น 3 ที�ว่าการอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ) ทั?งนี?นาฬิกาที�ใช้ในการดูเวลาจะใช้นาฬิกากลางของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื?อหรือการจ้างของอบต.ระดับอาํเภอเป็นเกณฑ์ 
 
 
 
               / การยื%นเอกสาร... 
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 การยื%นเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยื%นทางไปรษณียห์รือทางโทรสารไม่ได้
และเมื%อพน้กาํหนดเวลายื%นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสารเพิ%มเติมโดย
เด็ดขาด   

คณะกรรมการ e – Auction  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผู ้
เสนอราคาที%มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื%น  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอ
ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้  1.4  ณ  วนัประกาศประมูลจา้งเหมาก่อสร้างดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั"งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 1.1  และประกาศรายชื�อผู้เสนอราคาที�มี
สิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เข้าเสนอราคาในวนัที�  27  พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                 
ณ เทศบาลตําบลสุเทพ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction  ก่อนหรือในขณะที%มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
วา่มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้1.4(2)คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื%อผูเ้สนอราคารายนั"นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและยกเลิกการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และเทศบาลตาํบลสุเทพจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้"งงาน  เวน้แต่คณะ
กรรมการฯ  จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั"นเป็นผูที้%ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ%มใหมี้การกระทาํดงักล่าว     

ผูเ้สนอราคาที%ถูกตดัรายชื%อออกเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที%มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา
รายอื%นหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที%กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   
อาจอุทธรณ์คาํสั%งดงักล่าวต่อปลดักระทรวง  ภายใน  3  วนั นบัแต่วนัที%ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ 
e – Auction   การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที%สุด 
การยื%นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เวน้แต่ปลดักระทรวง
พิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ%ง และในกรณีที%ปลดั 
กระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์และเห็นวา่การยกเลิกการเสนอราคาที%ไดด้าํเนินการ
ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ%งใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเสนอราคาดงักล่าวได ้

4.6  ผูเ้สนอราคาที%มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก ให้เขา้เสนอราคาตามประกาศของเทศบาลตาํบลสุเทพ   
จะตอ้งปฏิบติัดงันี"  

(1)    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเขา้รับการอบรมวธีิการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวนั  
เวลา  สถานที%  ที%ทางราชการกาํหนดอนัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั    โดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจาํตวั 
(User ID)  และรหสัผา่น (Password)  เมื%อผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั เงื%อนไข  และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค
แลว้ 
 
                                      / (2) ผูเ้สนอราคา... 
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 (2) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงในการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบั
เทศบาลตาํบลสุเทพ  และผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  ราคาเริ�มต้นในการประมูลครั?งนี?  จะเริ�มที�   7,142,400   บาท  โดยในการประมูลผู้ 
เสนอราคาจะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั?งเป็นรายหน่วยโดยมีจํานวนหน่วยละ 3,000 บาท(สามพนับาท
ถ้วน) 

(4)   กาํหนดการเริ�มต้นการประมูล (เสนอราคา)  ในวนัที�  2 ธันวาคม  2552  เวลา 14.00 น. 
ระยะเวลาในการประมูล  30 นาท ี(ทั?งนี?ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประมูล) 

(5)   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งทาํการเขา้ระบบการประมูลของตลาดกลาง(Log  in)  มิฉะนั"นจะ
ถูกยดึเงินคํ"าประกนัซอง 

 (6)   กรณีที%มีการเสนอราคาภายใน  5   นาที      ก่อนถึงกาํหนดระยะเวลาปิดการประมูล
กาํหนดระยะเวลาปิดการประมูลจะถูกขยายออกเป็นเวลา   5   นาที   โดยอตัโนมติันบัจากกาํหนดระยะเวลา
ปิดการประมูล   กรณีเช่นวา่นี"จะเป็นการขยายระยะเวลาโดยไม่จาํกดั    และการประมูลจะปิดเมื%อไม่มีผูใ้ด
เสนอราคาในระยะเวลา  5  นาทีสุดทา้ยของกาํหนดระยะเวลาสิ"นสุดการประมูลที%กาํหนดหรือที%ถูกขยาย
ออกไป 

(7)   หา้มผูเ้สนอราคาถอนการประมูล  และเมื%อการประมูลเสร็จสิ"นแลว้จะตอ้งยนืยนัราคา
ต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลงัจากจบการประมูล 

( 8)  ในกรณีที%จะตอ้งเสียค่าบริการต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ผูช้นะการ
ประมูล  จะต้องเสียอตัราค่าบริการร้อยละ  0.4  แต่ไม่เกนิ  10,000.00  บาท      
  กรณีที�มีผู้ผ่านการคัดเลอืกไม่เกนิ 2 ราย   เทศบาลตําบลสุเทพจะใช้วธีิการประมูลด้วย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์แบบปิดราคา (Sealed Bid Auction) หรือถ้าคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นว่า ไม่
สมควรใช้วธีิการประมูลด้วยวธีิอเิลก็ทรอนิกส์ จะกาํหนดให้ผู้ค้ายื�นซองข้อเสนอราคาภายในวงเงิน
งบประมาณ หรือราคาเริ�มต้นการประมูล หรือราคากลางของทางราชการกไ็ด้แล้วแต่กรณี 
5.  หลกัประกันซอง 
      ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื%นซองประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหนึ%งอยา่งใด ดงัต่อไปนี"   จาํนวนเงิน  357,120.-  บาท ( สามแสนหา้หมื%นเจ็ดพนัหนึ%งร้อย
ยี%สิบบาทถว้น) 
 5.1   เงินสด 
  5.2   เช็คที%ธนาคารสั%งจ่ายให้แก่เทศบาลตาํบลสุเทพ          โดยเป็นเช็คลงวนัที%ที%ยื%นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหนา้นั"น   ไม่เกิน  3   วนัทาํการของทางราชการ 
 5.3 หนงัสือคํ"าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ"าประกนัดงัระบุในขอ้1.3 (1) 
 
                                             / 5.4 หนงัสือ...  
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 5.4 หนงัสือคํ"าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน  หรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์    ที%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ กิจการเงินทุนเพื%อการพาณิชย ์  และประกอบธุรกิจ
คํ"าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ% งไดแ้จง้ชื%อเวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบแลว้  
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ"าประกนัดงัระบุในขอ้  1.3  (1) 

5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
          หลกัประกนัซองตามขอ้นี"   เทศบาลตาํบลสุเทพจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ"าประกนัภายใน  
15  วนั นบัถดัจากวนัที%ไดพ้ิจารณาในเบื"องตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที%คดัเลือกไวซึ้% งเสนอ
ราคาตํ%าสุดไม่เกิน  3  ราย    จะคืนใหต่้อเมื%อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเมื%อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้
ผกูพนัแลว้   การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่วา่กรณีใด  ๆ  จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี"ย 

6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา     
6.1 ในการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั" งนี"    เทศบาลตาํบลสุเทพจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคา

รวม 
6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยื%นหลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่

ครบถว้นตาม ขอ้ 3  (หรือยื%นซองเสนอราคาไม่ถูกตอ้งตาม ขอ้ 4 แลว้) คณะกรรมการ  e – Auction จะไม่รับ
พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื%นขอ้เสนอรายนั"น   เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือ ผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื%อนไขของเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที%มิใช่สาระสาํคญั ทั"งนี" เฉพาะใน
กรณีที%พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาํบลสุเทพเท่านั"น  

6.3  เทศบาลตาํบลสุเทพสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัใน
กรณีต่อไปนี"  
         (1)ไม่ปรากฏชื%อผูเ้สนอราคารายนั"นในบญัชีผูรั้บเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือในหลกัฐานการรับเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตาํบลสุเทพ 
        (2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื%อนไขที%กาํหนดในเอกสารการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที%เป็นสาระสําคญั   หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื%น  

6.4 เทศบาลตาํบลสุเทพทรงไวซึ้% งสิทธิที%จะยกเลิกการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที%มี
ผูเ้สนอราคาไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาตามเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอ้ 4.5 นอ้ย
กวา่  3   ราย 

6.5  ในการตดัสินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญา  คณะกรรมการ  
e – Auction หรือ เทศบาลตาํบลสุเทพมีสิทธิA ใหผู้เ้สนอราคาชี"แจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ   ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริง
อื%นใดที%เกี%ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้  เทศบาลตาํบลสุเทพมีสิทธิที%จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา   หาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                                 / 6.6 เทศบาลตาํบล... 
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           6.6  เทศบาลตาํบลสุเทพทรงไวซึ้% งสิทธิที%จะไมรั่บราคาตํ%าสุด หรือราคาหนึ%งราคาใดหรือราคาที%
เสนออทั"งหมดก็ได ้  และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ%งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั"งนี"  เพื%อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลตาํบลสุเทพเป็นเด็ดขาด    
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้  รวมทั"งเทศบาลตาํบลสุเทพจะพิจารณายกเลิกการประมูลดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้"งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที%ไดรั้บการคดัเลือก
หรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที%เชื%อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็  
หรือใชชื้%อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื%นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
 6.7  ในกรณีที%ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่  ผูเ้สนอราคาที%
มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามที%ไดป้ระกาศรายชื%อไว ้  ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาที%มีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูเ้สนอราคารายอื%น   ณ   วนัประกาศประกวดราคา   หรือเป็นผูเ้สนอราคาที%กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ตามขอ้  1.4  เทศบาลตาํบลสุเทพมีอาํนาจที%จะตดัรายชื%อผูเ้สนอ
ราคาที%มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื%อ   ตามขอ้  4.5  และองคก์าร-บริหารส่วน
ตาํบลสุเทพจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั"นเป็นผูทิ้"งงาน 
   ในกรณีนี"หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่   การยกเลิกการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที%ได ้ 
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ%ง    ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการประมูลดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดงักล่าวได ้
7.  การทาํสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 
1.2  กบัเทศบาลตาํบลสุเทพ ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัที%ไดรั้บแจง้ให้มาทาํสัญญาจา้ง  และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาค่าจา้งที%ประมูลราคาได ้  ให้เทศบาลตาํบลสุ
เทพยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ%งอยา่งใดดงัต่อไปนี"  

 (1)   เงินสด 
 (2)  เช็คที%ธนาคารสั%งจ่ายให้แก่เทศบาลตาํบลสุเทพ  โดยเป็นเช็คลงวนัที%ที%ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้

นั"น  ไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 (3)    หนงัสือคํ"าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือคํ" าประกนัดงัระบุในขอ้      

1.3  (2) 
 
 
 
                              / (4) หนงัสือ... 
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(4) หนงัสือคํ"าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน  หรือ

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื%อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคํ"า-
ประกนัตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ% งไดแ้จง้ชื%อเวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ  ทราบแลว้  
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ"าประกนัดงัระบุในขอ้  1.3  (2) 

  (5)   พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
   หลกัประกนันี" จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี"ยภายใน  1  ปีนบัถดัจากวนัที%ผูช้นะการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์    (ผูรั้บจา้ง)   พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้     

8.  ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน 
เทศบาลตาํบลสุเทพ  จะเบิกจ่ายเงินค่าจา้งทุกวนัสิ"นเดือน 

9.   อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง  ขอ้. 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ   0.10   ต่อวนั 

10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง  
ผูช้นะประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์   ทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุ ในขอ้ 1.2  จะตอ้งรับประกนั

ความชาํรุดบกพร่องของงานที%รับจา้งที%เกิดขึ"นภายในระยะเวลา  - ปี นบัถดัจากวนัที%ไดรั้บมอบงานดงักล่าว  
โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชบ้ริการไดดี้ดงัเดิมภายใน   -  วนั  นบัถดัจากวนัที%ไดรั้บแจง้
ความชาํรุดบกพร่อง 
11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น  ๆ 

 11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับการจา้งครั" งนี" ไดม้าจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื%อไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งจากเงินงบประมาณตามเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แลว้เท่านั"น 

11.2   เมื%อเทศบาลตาํบลสุเทพไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง   และไดต้กลงจา้งตาม
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู ้รับจ้างจะต้องสั%งหรือนําสิ% งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั"นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที%มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขน
ได ้ ตามที%รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเ้สนอราคาซึ% งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี   ดงันี"  

      (1)  แจง้การสั%ง  หรือนาํสิ%งของที%รับจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ภายใน  7  วนั  นบัตั"งแต่วนัที%ผูรั้บจา้งสั%งของจากต่างประเทศ เวน้
แต่เป็นของที%รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื%นได ้
                                          / (2) จดัการให.้.. 
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    (2) จดัการให้สิ% งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที%มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย-
นาวีให้บรรทุกสิ%งของนั"นโดยเรืออื%นที%มิใช่เรือไทย  ซึ% งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั"นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื%น หรือเป็นของที%รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื%น 

     ในกรณีที%ไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ         ส่งเสริม
การพาณิชยนาว ี

11.3 ผูเ้สนอราคาซึ% งเทศบาลตาํบลสุเทพได้คดัเลือกแล้ว   ไม่ไปทาํสัญญาภายในเวลาที%ทาง
ราชการ  กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  7.   เทศบาลตาํบลสุเทพจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อก
หนงัสือคํ"าประกนัซองทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื%น  (ถา้มี)  รวมทั"งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้"งงานตามระเบียบของทางราชการ  

11.4 เทศบาลตาํบลสุเทพสงวนสิทธิที%จะแกไ้ขเพิ%มเติมเงื%อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให ้    
เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 
12.  การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการจา้ง  ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที%กฎหมาย และระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

      
 
 

เทศบาลตาํบลสุเทพ 
 
 

30  ตุลาคม   2552 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



แบบใบเสนอราคา 

เรียน นายกเทศมนตรีตาํบลสุเทพ (ผา่นคณะกรรมการประมูลราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

  1.  ขา้พเจา้      อยูเ่ลขที% 
ถนน     ตาํบล/แขวง 
อาํเภอ/เขต            จงัหวดั            โทร 
โดย               ผูล้งนามข้างท้ายนี" ได้พิจารณาเงื%อนไขต่าง ๆ ใน 
เอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที%………………และเอกสารเพิ%มเติมเลขที%…………….. 
(ถา้มี)  โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื%อนไขนั"นแลว้  รวมทั"งรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ครบถว้นตามที%กาํหนด และไม่เป็นผูทิ้"งงานของทางราชการ 
  2.  ขา้พเจา้ขอเสนอที%จะทาํงาน 
 
             
ตามขอ้กาํหนดเงื%อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคา
ดงัที%ระบุไวใ้นบญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคาแนบทา้ยใบเสนอราคานี"   เป็น
เงินทั"งสิ"น…………………… บาท  (…………………………………………………..) ซึ% งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ%มจาํนวน ………………… บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื%น ๆ และค่าใชจ่้ายทั"งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
  3.  คาํเสนอนี"จะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา……………วนั นบัแต่วนัประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเทศบาลตาํบลสุเทพอาจรับคาํเสนอนี"   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที%จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือ
ระยะเวลาที%ไดย้ึด   ไปตามเหตุผลอนัสมควรที%เทศบาลตาํบลสุเทพร้องขอ 
  4.  กาํหนดเวลาส่งมอบ  ขา้พเจา้รับรองที%เริ%มทาํงานตามสัญญาทนัที หรือทนัทีที%ไดรั้บแจง้
จากเทศบาลตาํบลสุเทพ ว่าให้เริ%มทาํงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยครบถว้นถูกตอ้งภายใน  180  วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้งหรือวนัที%ไดรั้บหนงัสือ
แจง้จากเทศบาลตาํบลสุเทพใหเ้ริ%มทาํงาน 
  5.  ในกรณีที%ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหช้นะการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์        ขา้พเจา้
รับรองที%จะ 
         5.1  ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กบั
เทศบาลตาํบลสุเทพ  ภายใน ………………วนั  นบัถดัจากวนัที%ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา 
        5.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที%ระบุไวใ้นขอ้  1.4 (2)   ของเอกสารการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เทศบาลตาํบลสุเทพ   ก่อนหรือในขณะที%ได้ลงนามในสัญญาเป็นจาํนวนร้อยละ                        
……………ของราคาตามสัญญาที%ไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคานี"   เพื%อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้ง
และครบถว้น 
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  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที%ระบุไวข้า้งตน้นี"  ขา้พเจา้ยอมให้องคก์ารบริหารส่วน-
ตาํบลสุเทพ ริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ"าประกนั  รวมทั"งยินดีชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ที%
อาจมีแก่เทศบาลตาํบลสุเทพ     และเทศบาลตาํบลสุเทพมีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื%นเป็นผูช้นะการประมูลได ้   หรือ
เทศบาลตาํบลสุเทพอาจจะเรียกประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ก็ได ้    
  6.   ขา้พเจา้ยอมรับวา่เทศบาลตาํบลสุเทพ     ไม่มีความผกูพนัที%จะรับคาํเสนอราคานี"   รวมทั"งไม่ตอ้ง
รับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ  อนัอาจเกิดขึ"นในการที%ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
  7.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  แบบรูปรายละเอียด  ซึ% งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่องคก์าร-
บริหารส่วนตาํบลสุเทพ   ขา้พเจา้ยนิยอมมอบให้เทศบาลตาํบลสุเทพไวเ้ป็นหลกัฐาน  และทรัพยสิ์นของทางราชการ 
  8.  เพื%อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้ง  ตามที%ไดท้าํความเขา้ใจและความผกูพนัแห่งคาํ ที%
เสนอนี"   ขา้พเจา้ขอมอบ 
เพื%อเป็นหลกัประกนัซองเป็นจาํนวนเงิน                                           บาท (        ) 
มาพร้อมกนันี"  
  9.  ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที%ใชย้ื%นพร้อมใบเสนอราคานี"  โดย
ละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่เทศบาลตาํบลสุเทพ ไม่ตอ้งรับผดิขอบใด ๆ  ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 
  10.  การประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดย้ื%นเสนอโดยบริสุทธิA ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ%ง  หรือหลายบุคคล  หรือกบัห้างหุ้นส่วน
บริษทัใด ๆ ที%ไดย้ื%น          เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 
  เสนอมา  ณ  วนัที%  เดือน         พ.ศ. 
 
      (ลงชื%อ).................................................................. 
                    (................................................................) 
      ตาํแหน่ง.............................................................. 
                ประทบัตรา (ถา้มี) 
 

 

 


