ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสงานกอสรางในเขตเทศบาลจํานวน ๒ โครงการ
ดวยเทศบาลเมืองพิชัย มีความประสงคจะดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการจางเหมากอสรางในเขตเทศบาล จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการกอสรางเตาเผาศพพรอมปรับภูมิทัศน บริเวณฌาปนสถาน
บานเดน หมู ๑๓ โดยทําการกอสรางอาคารสําหรับเตาเผาศพประจําหมูบานพรอมปรับภูมิทัศน ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สีล่ านหนึ่งแสนบาทถวน) (แบบ ช. ๓๙/๒๕๕๘)
โครงการที่ ๒ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ
บานทุงกู หมูที่ ๓ เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทุงกู
หมูที่ ๓ บริเวณลําเหมืองเดิมไปฌาปนสถาน โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ เมตร พรอมบอพักและเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
(แบบ ช. ๔๐/๒๕๕๘)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
เทศบาลเมืองพิชัย และไมเปนผูมปี ระโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเ สนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูม ีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองพิชัย

-๒๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการที่ ๑ ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน)
โครงการที่ ๒ ในวงเงินไมนอยกวา ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
และเปนผลงานที่เปนคูสญ
ั ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองพิชัยเชื่อถือ
๗. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูส ัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการทีบ่ ุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ*
* เฉพาะกรณีหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
๙. ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป** กับ เทศบาลเมืองพิชัย ใหรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และให
จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีราย การรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. กรณีทผี่ ูประสงคจะเสนอราคาไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมมสี ิทธิไดรบั ภาษีมูลคาเพิม่
(เทศบาลจะหักภาษีมูลคาเพิม่ ออกกอนลงนามในสัญญาจาง)
๑๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่คางชําระคาธรรมเนียมการประมูลกับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผซู ื้อแบบแปลน และรายการ ไปดูสถานที่กอสรางดวย
ตนเองโดยถือวาผูซ ื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมี
อุปสรรคและปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
เทศบาลเมืองพิชัย จะเรียกผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เขามาทํา
สัญญาก็ตอเมื่อเทศบาลฯ มีงบประมาณเพียงพอแลวเทานัน้ กรณีเทศบาลฯ ไมมีงบประมาณหรือมีแต
เกิดปญหาใด ๆ ก็ตามที่เทศบาลฯ ไมอาจจะจัดจางได เทศบาลฯ จะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ตอไป

-๓กําหนดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองพิชัย ตําบลพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
และแจงรายชื่อผูม ีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไมเปดเผยรายซื่อ
มกราคม ๒๕๕๙
กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่ ๑๘
โครงการที่ ๑ กําหนดเวลาประมูลฯระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย (สังเกตการณ)
โครงการที่ ๒ กําหนดเวลาประมูลฯระหวางเวลา ๑๐.๔๕ น. ถึง ๑๑.๑๕ น.
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย (สังเกตการณ)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดที่ งานพัสดุและทรัพยสิน
กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โครงการที่ ๑ ราคาชุดละ ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถวน)
โครงการที่ ๒ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
ระหวางวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดทเี่ ว็บไซต www.gprocurement.go.th และ
www.pichaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๓๓๕-๕๓๘ ตอ ๔๐๑ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E ๑/๒๕๕๙
ตามประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ โครงการ
ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลเมืองพิชัย” มีความประสงคจะดําเนินการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการกอสรางเตาเผาศพพรอมปรับภูมิทัศน บริเวณฌาปนสถาน
บานเดน หมู ๑๓ โดยทําการกอสรางอาคารสําหรับเตาเผาศพประจําหมูบานพรอมปรับภูมิทัศน ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สีล่ านหนึ่งแสนบาทถวน) (แบบ ช. ๓๙/๒๕๕๘)
โครงการที่ ๒ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานทุง
กู
หมูที่ ๓ บริเวณลําเหมืองเดิมไปฌาปนสถาน โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ เมตร พรอมบอพักและเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) (แบบ ช. ๔๐/
๒๕๕๘)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(หนังสือขอตกลง ๓ ฝาย)

-๒๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสัง่ ใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรือตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมืองพิชัย
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานกอสราง ประเภท
เดียวกัน กับงานที่ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
- โครงการที่ ๑ ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานบาทถวน)
- โครงการที่ ๒ ในวงเงินไมนอยกวา ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
และเปนผลงานที่เปนคูส ัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ
๒.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการทีบ่ ุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ*
* เฉพาะกรณีหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)
๒.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตัง้ แต
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป** กับ เทศบาลเมืองพิชัย ใหรบั จายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทํา
บัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีราย การรับจายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๑๐ กรณีทผี่ ูประสงคจะเสนอราคาไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมมสี ิทธิไดรับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(เทศบาลฯ จะหักภาษีมูลคาเพิ่มออกกอนลงนามในสัญญาจาง)

-๓ใหบริการ

๒.๑๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่คางชําระคาธรรมเนียมการประมูลกับผู
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย แยกเปน ๒ สวนคือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม(ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใด
เปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ ฉบับ
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) แบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
(๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๘) หนังสือรับรองผลงาน ตามขอ ๒.๖
(๙) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบทีก่ ําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมมเี งื่อนไขใด
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน

-๔๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
- ในการประมู ล ผู เ สนอราคาสามารถประมู ล ราคาต่ํ ากวา ราคาในบั ญ ชีร ายการ
กอสรางไดตาม ขอ ๔.๒ และเมื่อไดเปนผูชนะการประมูลราคา ผูคาจะตองจัดทําบัญชีรายการกอสรางใหม
อีกครั้งตามจํานวนเงินที่ประมูลได โดยการลดราคาทุกรายการในบัญชีกอสรางเปน unit cost ใชสัดสวนของ
ราคาเดิมกับราคาที่ประมูลไดและใหผูชนะการประมูลจัดสงใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางชาภายใน ๕ วัน นับจากวันประมูล
๔.๓ ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวง ไวดวยแลว โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐
วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอง เสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จ
- โครงการที่ ๑ ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน
- โครงการที่ ๒ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด เสียกอนทีจ่ ะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยจา
หนาซอง ถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระบุที่หนาซองวา
“เอกสารประมูลจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E. ๑/๒๕๕๙ ตามดวยชื่อ
และโครงการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่
.มกราคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอง
ประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองพิชัย
ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
การยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะยื่นทางไปรษณียห รือทางโทรสาร
ไมไดเมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรบั เอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาดคณะกรรมการ e – Auctionจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูป ระสงคจะเสนอราคา
แตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘
(๑)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมพรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ
๓.๒
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองพิชัย จะพิจารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอ
ราคาหรือ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน

-๕ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบือ้ งตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวาง ผูป ระสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดลําปาง ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดลําปางใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมแลวเสร็จภายในวันเดียว เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริม่ ตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูล สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาเพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูม ีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดงั นี้
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะไดรบั เลข
ประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และ
ขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ๓ ฝาย ในการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสรวมกับเทศบาลเมืองพิชัย และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทาง
เทคนิค
(๓) ราคาเริม่ ตนในการประมูลครั้งนี้
- โครงการที่ ๑ เริ่มตนที่ ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ลานหนึ่งแสนบาทถวน)
- โครงการที่ ๒ เริ่มตนที่ ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(๕) ผูเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ มิฉะนั้นจะถูกยึดเงินค้ําประกันซอง
(๖) ผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum bid)
- โครงการที่ ๑ ไมนอยกวาครั้งละ ๘,๐๐๐.-บาท (แปดพันบาทถวน) จากราคา
เริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคา ครั้งละไมนอ ยกวา ๘,๐๐๐.-บาท
(แปดพันบาทถวน) จากราคาสุดทายทีเ่ สนอลดแลว

-๖- โครงการที่ ๒ ไมนอยกวาครั้งละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน) จากราคา
เริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา ครั้งละไมนอ ยกวา ๑,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งพันบาทถวน) จากราคาสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) ระยะเวลาในการประมูลของแตละโครงการ ๓๐ นาที ไมมีตอเวลา โดยใชการประมูลแบบ
ปดราคา (Sealed Bid Auction) ซึ่งเปนการประมูลแขงขันเสนอราคาต่ําสุด กอนหมดระยะเวลาการประมูล
๕ นาที ระบบจะไมแสดงสถานะของผูคา(ซอนสัญลักษณคอน)
(๘) หามผูป ระสงคจะเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาเปนลายลักษณอักษรตอเทศบาลเมืองพิชัยและผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยัน
จะตองตรงกับราคาทีเ่ สนอราคาหลังสุดหลังจากจบการประมูล
(๙) กรณีมผี ูประสงคจะเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายผูทเี่ สนอราคากอนเปนผูชนะการ
ประมูล
(๑๐) ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได ยกเวนสํานักงานของตลาดกลาง
(๑๑) กรณีมีการเสนอราคาใหม ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาต่ํากวาที่เคยเสนอ
ราคาไวเดิม
(๑๒) ผูมสี ิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๑๓) การทีผ่ ูเขารวมประมูลไมสามารถเขารวมประมูลไดจนเสร็จสิ้น ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
รวมถึงการที่ไมมีความรูความชํานาญเพียงพอทีจ่ ะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเกิดความชํารุด
ขัดของ ในสวนที่เกี่ยวกับอุปกรณและเครือขายสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับการประมูลและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ
ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขารวมประมูล
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นเอกสารการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
- โครงการที่ ๑ จํานวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนหาพันบาทถวน)
- โครงการที่ ๒ จํานวนเงิน ๔๘,๑๐๐.-บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน)
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองพิชัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ ค้ํา
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลเมืองพิชัยจะคืนใหผปู ระสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูประสงคจะเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๒ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงค
จะเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

-๗๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ เทศบาลเมืองพิชัย
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมของแตละโครงการ
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ e – Auction จะไมรับพิจารณาขอเสนอ ของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลเทานั้น
๖.๓ เทศบาลเมืองพิชัย สงวนสิทธิไมพจิ ารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ับเอกสารการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของหนวยบริหาร
ราชการ สวนทองถิ่น
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองพิชัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได เทศบาลเมืองพิชัย มีสิทธิทจี่ ะไมรบั ราคา หรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ เทศบาลเมืองพิชัย ทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเมืองพิชัยเปนเด็ดขาด ผูป ระสงคจะ
เสนอราคาหรือผูม ีสทิ ธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลเมืองพิชัยจะพิจารณายกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทงิ้ งาน ไมวาจะเปน ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผมู ีสทิ ธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองพิชัย จะใหผมู ีสทิ ธิเสนอราคารายนัน้
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชือ่ ไดวาผูมสี ทิ ธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รบั ฟงได เทศบาลเมืองพิชัย มีสทิ ธิที่จะไมรบั ราคาของผูมี
สิทธิ- เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูมีสทิ ธิเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมสี ิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๘ เทศบาลเมืองพิชัย มีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูมสี ิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลเมืองพิชัย จะ
พิจารณาลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท ิ้งงาน

-๘๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรบั จาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลเมืองพิชัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ได ใหเทศบาลเมืองพิชัย ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหเทศบาลเมืองพิชัย โดยเปนเช็คลงวันที่ทที่ ําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑๖ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสญ
ั ญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจาง และการจายเงิน
เทศบาลเมืองพิชัย จะจายเงินคาจางของแตละโครงการ เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ดังนี้
โครงการที่ ๑ (แบบ ช. ๓๙/๕๘)
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน
- งานปรับพื้นที-่ ปกผังอาคาร/ขุดหลุม/เทฐานราก-เสาตอมออาคาร แลวเสร็จ/
ติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการฯ
- งานคานคอดิน/เสาอาคาร/ถมทรายถมพื้นอาคารชุมน้ําอัดแนน แลวเสร็จ
- งานเทพื้นอาคาร/คานหลังคา
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก/มุงกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค แลวเสร็จ
- งานกอผนัง/ติดตั้งวงกบประะตู แลวเสร็จ
- งานฉาบผนังอาคาร แลวเสร็จ
- งานเท คสล. ทางเดินรอบอาคาร/งานบันไดทางขึ้น-ลง แลวเสร็จ
- งานขุดปกเสา-ติดตั้งสายเมนตเขาอาคาร/ติดตั้งระบบทอรอยสายไฟฟาภายใน
อาคาร
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งานพื้นผิวทรายลางทางขึ้น-ลงบันไดและพื้นผิวทรายลางทางเดินรอบอาคาร
- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร/ติดตั้งฝาเพดานภายใน-ภายนอกอาคาร /ติดตั้งบาน
ประตู-ประตูบานเหล็กมวน
- งานติดตั้งเตาเผาศพ พรอมติดตั้งระบบทอ-วาลว –ถังแกส
- งานติดตั้งโคมไฟฟา-ระบบไฟฟา-แสงสวางภายในอาคาร

-๙- งานติดตั้งผนังชองระบายอากาศซี่เหล็กกลอง พรอมทาสี / ติดตั้งหนาตาง
อลูมเิ นียมบานกระทุง แลวเสร็จ
- งานทาสีรองพื้น – ทาสีอาคาร
- งานทดสอบระบบเตาเผาแกส/ทดสอบระบบไฟฟา-แสงสวาง ทั้งหมด จนใชการ
ไดดี
งวดที่ ๓ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจางเมื่อผูรับ
จางไดปฏิบัติงานตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน
- งานกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทัง้ หมด แลวเสร็จ/ติดตั้งปายโครงการ/
ทําความสะอาดบริเวณกอสราง
- งานกอสรางสวนทีเ่ หลือทัง้ หมด แลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบและ
รายการ
โครงการที่ ๒ (งวดสุดทาย) (แบบ ช. ๔๐/๕๘)
- งานขุดดิน, ทรายหยาย, เทคอนกรีตหยาบ และวางทอ คสล. ๐.๔๐ ม. แลวเสร็จ
- งานบอพักน้ํา คสล. แลวเสร็จทั้งหมดพรอมทอวางทอพีวีซี ขางบอ (ไมรวมฝาบอพัก)
- งานทรายถมหลังทอแลวเสร็จทัง้ หมด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
- งานติดตั้งฝาบอพักน้ําแลวเสร็จทัง้ หมด
- งานเทคอนกรีตถนน คสล. ทับหลังทอ แลวเสร็จทั้งหมด
- งานทําความสะอาดและติดตัง้ ปายโครงการ
- งานกอสรางสวนทีเ่ หลือทัง้ หมด แลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบและรายการ
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕
โครงการที่ ๑ อัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
โครงการที่ ๒ อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุใน ๑๕ จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รบั จางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
๒ ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองพิชัยรับมอบงาน โดยผูร ับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลเมืองพิชัยมีเงินรายไดเพียงพอและผูชนะ
การเสนอราคายอมรับโดยไมมีขอแมใดๆทัง้ สิ้น ตลอดจนไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทีเ่ สียไป จากการเสนอ
ราคาในครั้งนี้
ราคากลางของงานในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ เปนเงิน ราคากลาง
โครงการที่ ๑ ราคากลาง ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ลานหนึ่งแสนบาทถวน)
โครงการที่ ๒ ราคากลาง ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถวน)

-๑๐๑๑.๒ เมื่อเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกผูมสี ิทธิจะเสนอราคารายใด ใหเปน ผูรับจาง
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือ
นําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา โดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู
ละสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูรบั จางจะตองปฏิบัติตาม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของทีร่ ับจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ ิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบั อนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองพิชัยแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาแลว ตอง
เขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองพิชัย จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทัง้ อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลเมืองพิชัย จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้
จะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ ผูคาที่ไดรบั การคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา กับเทศบาลเมืองพิชัย จะทําการยึด
หลักประกันซองในอัตรารอยละ ๕ ของราคาทีจ่ ัดหา เวนแตในกรณีดังตอไปนีห้ นวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
จะยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของราคาทีจ่ ัดหา
๑๑.๕.๑ ผูคายื่นเอกสารปลอม
๑๑.๕.๒ ผูคาเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่
ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความประสงคและระบุราคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมูลผาน
โทรสาร
๑๑.๕.๓ ผูคาที่มพี ฤติกรรมสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๕.๔ ผูคาที่ไม LOG IN เขาสูร ะบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะเปนเหตุ
สุดวิสัยและไดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
๑๑.๕.๕ ผูคาที่ LOG IN แลวไมเสนอราคา หรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคา
เริ่มตนการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
๑๑.๕.๖ ผูคาที่ไมยืนยันราคาสุดทายซึง่ ตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย
๑๑.๕.๖ เทศบาลเมืองพิชัย สงวนสิทธิทจี่ ะแกไขเพิ่มเงือ่ นไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

-๑๑๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณี
ที่มีคางานกอสรางลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
โครงการที่ ๑ (แบบเลขที่ ช. ๓๙/๕๘)
งานอาคาร ใชสูตร K= ๐.๒๕+๐.๑๕ It/Io +๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชสูตร K= ๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io +๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So
โครงการที่ ๒ (แบบเลขที่ ช. ๔๐/๕๘)
งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก ใชสูตร K= ๐.๓๕+๐.๒๐ It/Io +๐.๑๕ Ct/Co+
๐.๑๕ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชสูตร K= ๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io +๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So
คางาน

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
กอสรางลดลง หรือเพิม่ ขึ้นโดยวิธีการตอไปนี้
P
= ( Po ) x ( K )
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดทีจ่ ะตองจายให

ผูรบั จาง
PO
K

= ราคาคางานตอหนวยทีผ่ ูรบั จางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึง่ ระบุไว
ในสัญญาแลวแตกรณี

= ESCALATION FACTOR ที่หกั ดวย ๔ % เมื่อตองเพิม่ คางานหรือบวก เพิม่ ๔ %
เมื่อตองเรียกคางานคืน
สูตรการปรับราคาคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ ทีร่ ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีเ่ ทศบาลเมืองพิชัย ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกผูมสี ิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบั จาง
และไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีชางผูผ านการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สํานักงานคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือผูมีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชาง
จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
( ๑ ) ชางโยธา
( ๒ ) ชางอื่น ๆ ( ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานกอสราง )

-๑๒๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ.
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรบั จางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ ๑๔

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

