
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 
เรื่อง    ประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสงานกอสรางในเขตเทศบาลจํานวน  ๒  โครงการ 

 
  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย   มีความประสงคจะดําเนินการประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  

โครงการจางเหมากอสรางในเขตเทศบาล   จํานวน ๒  โครงการ   ดังนี้ 
                    โครงการที่ ๑   โครงการกอสรางเตาเผาศพพรอมปรบัภูมิทัศน บริเวณฌาปนสถาน 
บานเดน  หมู ๑๓  โดยทําการกอสรางอาคารสําหรับเตาเผาศพประจําหมูบานพรอมปรบัภูมิทัศน  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมอืงพิชัย  ราคากลาง  ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (สีล่านหนึ่งแสนบาทถวน)  (แบบ ช. ๓๙/๒๕๕๘) 
                    โครงการที่ ๒   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทบัหลังทอ  
บานทุงกู  หมูที่ ๓    เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลงัทอ บานทุงกู   
หมูที่ ๓   บริเวณลําเหมืองเดิมไปฌาปนสถาน    โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 
๐.๔๐  เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐  เมตร พรอมบอพักและเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงพิชัย     ราคากลาง  ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)  
(แบบ ช. ๔๐/๒๕๕๘) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว           
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
            ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก  
เทศบาลเมอืงพิชัย และไมเปนผูมปีระโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้นี ้
             ๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
            ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบตัิเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองพิชัย 
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               ๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมผีลงานกอสราง 
ประเภทเดียวกันกบังานที่ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส    
      โครงการที่  ๑   ในวงเงินไมนอยกวา   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   (สองลานบาทถวน) 
             โครงการที่  ๒   ในวงเงินไมนอยกวา       ๔๗๐,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
                        และเปนผลงานที่เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเมอืงพชิัยเชื่อถือ 
               ๗. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบญัชีรายการรบัจายของ
โครงการทีบุ่คคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
             ๘.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ* 
                       * เฉพาะกรณีหนวยงานของรฐัที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) 
              ๙.  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมีการทําสญัญาซึ่งมมีูลคาตั้งแต 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป** กับ เทศบาลเมอืงพิชัย   ใหรับจายเงินผานบัญชเีงินฝากกระแส
รายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และให
จัดทําบญัชีแสดงรายรบัรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจดัทําและแสดงบญัชีราย การรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            ๑๐. กรณีทีผู่ประสงคจะเสนอราคาไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมมสีิทธิไดรบัภาษีมูลคาเพิม่
(เทศบาลจะหกัภาษีมูลคาเพิม่ออกกอนลงนามในสัญญาจาง) 

  ๑๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่คางชําระคาธรรมเนียมการประมลูกับผูใหบรกิาร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนกิส 

กําหนดดูสถานที่กอสราง    ใหผูซื้อแบบแปลน และรายการ  ไปดูสถานที่กอสรางดวย 
ตนเองโดยถือวาผูซื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว   เมื่อมี
อุปสรรคและปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ   ไมไดทั้งสิ้น  

เทศบาลเมอืงพิชัย   จะเรียกผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     เขามาทํา 
สัญญาก็ตอเมื่อเทศบาลฯ   มีงบประมาณเพียงพอแลวเทานัน้    กรณีเทศบาลฯ    ไมมีงบประมาณหรือมีแต
เกิดปญหาใด ๆ    ก็ตามที่เทศบาลฯ ไมอาจจะจัดจางได  เทศบาลฯ จะยกเลกิการประมลูจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสในครั้งนี้ตอไป  
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   กําหนดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่     ๔    มกราคม  ๒๕๕๙  
ระหวางเวลา   ๐๙.๓๐ -  ๑๒.๐๐  น.     ณ   หองประชุม   ช้ัน ๒      เทศบาลเมืองพิชัย      ตําบลพิชัย   
อําเภอเมืองลําปาง    จังหวัดลําปาง    และแจงรายช่ือผูมีสทิธิไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา     
ในวันที่    ๑๑       มกราคม    ๒๕๕๘    โดยไมเปดเผยรายซื่อ 

  กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล     ในวันที่     ๑๘         มกราคม      ๒๕๕๙   
   โครงการที่ ๑   กําหนดเวลาประมลูฯระหวางเวลา    ๑๐.๐๐  น.  ถึง   ๑๐.๓๐  น.   
ณ   สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย   (สังเกตการณ) 
  โครงการที่ ๒   กําหนดเวลาประมลูฯระหวางเวลา    ๑๐.๔๕  น.  ถึง   ๑๑.๑๕  น.   
ณ   สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย   (สังเกตการณ) 
    ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดที่  งานพัสดุและทรัพยสิน
กองคลงั   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.  ดูรายละเอียดไดทีเ่ว็บไซต  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             

เร่ือง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   จํานวน   ๒  โครงการ 
ลงวันที่    ๑๔        ธันวาคม ๒๕๕๘   

 

 เทศบาลเมอืงพิชัย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลเมืองพิชัย” มีความประสงคจะดําเนินการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   จํานวน   ๒   โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
                    โครงการที่ ๑   โครงการกอสรางเตาเผาศพพรอมปรบัภูมิทัศน บริเวณฌาปนสถาน 
บานเดน  หมู ๑๓  โดยทําการกอสรางอาคารสําหรับเตาเผาศพประจําหมูบานพรอมปรบัภูมิทัศน  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมอืงพิชัย  ราคากลาง  ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (สีล่านหนึ่งแสนบาทถวน)  (แบบ ช. ๓๙/๒๕๕๘) 
                    โครงการที่ ๒   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทบัหลังทอ   บานทุง
กู   
หมูที่ ๓   บริเวณลําเหมืองเดิมไปฌาปนสถาน    โดยทําการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 
๐.๔๐  เมตร ความยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐  เมตร พรอมบอพักและเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงพิชัย     ราคากลาง  ๙๖๒,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)   (แบบ ช. ๔๐/
๒๕๕๘) 

  โดยมีขอแนะนําและขอกาํหนด  ดังตอไปน้ี 
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๑.๑  แบบรปูและรายการละเอียด    
        ๑.๒  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 
        ๑.๓  แบบใบแจงปรมิาณงานและราคา 
        ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 
        ๑.๕  แบบสัญญาจาง       
        ๑.๖  แบบหนังสือค้ําประกัน      

                  (๑)  หลักประกันซอง         
          (๒)  หลักประกันสญัญา   
  ๑.๗ สูตรการปรับราคา   

      ๑.๘  บทนิยาม         
             (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

  
             (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑.๙  แบบบญัชีเอกสาร        
            (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑       

                 (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒   
                ๑.๑๐ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางโดยวิธีประมลูดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 
(หนังสือขอตกลง ๓ ฝาย) 

       
 
 
 



                                      -๒- 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมลูจางดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกสดังกลาว           
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสัง่ใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
             ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรอืตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๘ 
             ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
เทศบาลเมอืงพิชัย 
                     ๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิุคคลหรือบคุคลธรรมดา และมีผลงานกอสราง ประเภท
เดียวกัน     กับงานที่ ประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  

- โครงการที่  ๑   ในวงเงินไมนอยกวา   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   (สองลานบาทถวน) 
- โครงการที่  ๒   ในวงเงินไมนอยกวา  ๔๗๐,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกจิ หรอื
หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ 
            ๒.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบญัชีรายการรบัจายของ
โครงการทีบุ่คคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                    ๒.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ* 
                       * เฉพาะกรณีหนวยงานของรฐัที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) 
              ๒.๙  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก และหากมกีารทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตัง้แต 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป** กับ เทศบาลเมอืงพิชัย ใหรบัจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน 
เวนแตการรบัจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเงินเปนเงินสดได และใหจัดทํา
บัญชีแสดงรายรบัรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏบิัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุริตแหงชาติเรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีราย การรบัจายของโครงการที่บุคคลหรอื
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            ๒.๑๐ กรณีทีผู่ประสงคจะเสนอราคาไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมมสีิทธิไดรับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(เทศบาลฯ จะหักภาษีมูลคาเพิ่มออกกอนลงนามในสัญญาจาง) 
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                     ๒.๑๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่คางชําระคาธรรมเนียมการประมลูกบัผู
ใหบรกิาร            ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย แยกเปน ๒ สวนคือ 

  ๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
      (๑)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล   

  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน        นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียน            นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                        (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

      (๓)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา  ใหยื่นสําเนาสญัญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (๑)   

       (๔)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม         
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑  ทั้งหมดที่ยื่นตามแบบในขอ  ๑.๙  (๑) 
   ๓.๒  สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

        (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ ฉบับ 
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)   

       (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทาํการแทน 

       (๓)  หลกัประกันซอง  ตามขอ ๕ 
       (๔)  แบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบอเิล็คทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
       (๕)  บัญชีรายการกอสราง(หรอืใบแจงปริมาณงาน) 
       (๖)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูจางดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส 
       (๗)  สําเนาใบเสรจ็รบัเงนิคาซื้อเอกสารการประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสดังกลาว  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (๘)  หนังสือรบัรองผลงาน ตามขอ ๒.๖ 
       (๙)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่น  ตามแบบในขอ  ๑.๙  (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
     ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนกิส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส โดยไมมเีงื่อนไขใด
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน  
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     ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน 

       -  ในการประมูล ผูเสนอราคาสามารถประมูลราคาต่ํากวาราคาในบัญชีรายการ 
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 เสนอกาํหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จ   
                - โครงการที่  ๑  ไมเกิน ๑๕๐ วัน    นับถัดจากวันทําสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน 
                - โครงการที่  ๒  ไมเกิน   ๖๐ วัน    นับถัดจากวันทําสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน 

                ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู              
รางสญัญา แบบรปู และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส
ทั้งหมด เสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมลูจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสโดยจา
หนาซอง ถึง  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ระบทุี่หนาซองวา 
“เอกสารประมลูจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E.  ๑/๒๕๕๙  ตามดวยชื่อ
และโครงการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ”  ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมลูจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ในวันที่            .มกราคม   ๒๕๕๙   ระหวางเวลา    ๐๙.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.    ณ  หอง
ประชุม  ชั้น ๒    เทศบาลเมืองพิชัย     
ตําบลพิชัย    อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง 

 การยื่นเอกสารการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  จะยื่นทางไปรษณียหรือทางโทรสาร
ไมไดเมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรบัเอกสารเพิ่มเตมิโดย
เด็ดขาดคณะกรรมการ e – Auctionจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูประสงคจะเสนอราคา                   
แตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน                   
ผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘
(๑)                ณ วันประกาศประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสหรือไมพรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 
๓.๒  

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสทิธิเสนอราคา และเทศบาลเมอืงพิชัย จะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือ                 ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 



-๕- 
 
 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบือ้งตน เพราะเหตเุปนผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ี

ผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวาง ผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ณ วันประกาศประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดลําปาง ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจงัหวัดลําปางใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสรจ็ภายในเวลาทีก่ําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล          จะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกบับุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมลูเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมแลวเสร็จภายในวันเดียว เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมลูจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่  เพื่อเริม่ตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมสีิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการประมูล สงวนสทิธิในการตัดสนิใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาเพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสงูสุดตอทางราชการ        
         ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  จะตองปฏิบัติดังนี ้
 (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะไดรบัเลข
ประจําตัว  (User ID)   และรหัสผาน (Password) เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และ
ขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
             (๒)  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ๓ ฝาย ในการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสรวมกบัเทศบาลเมืองพิชัย และผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกบัซองขอเสนอทาง
เทคนิค 
            (๓)  ราคาเริม่ตนในการประมูลครั้งนี ้    
    -  โครงการที่  ๑   เริ่มตนที่  ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท   (สี่ลานหน่ึงแสนบาทถวน) 
         -  โครงการที่  ๒   เริ่มตนที่     ๙๖๒,๐๐๐.-บาท   (เกาแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) 
 (๔)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว 
           (๕)  ผูเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ มิฉะนั้นจะถูกยึดเงินค้ําประกันซอง 
 (๖)  ผูมีสทิธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนการประมลู และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum bid)           
       -  โครงการที่  ๑  ไมนอยกวาครั้งละ    ๘,๐๐๐.-บาท  (แปดพันบาทถวน)   จากราคา
เริ่มตนในการประมลูฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคา  ครั้งละไมนอยกวา ๘,๐๐๐.-บาท 
(แปดพันบาทถวน)   จากราคาสุดทายทีเ่สนอลดแลว 
 



       -๖- 
           - โครงการที่  ๒  ไมนอยกวาครั้งละ  ๑,๐๐๐.-บาท (หน่ึงพันบาทถวน)   จากราคา
เริ่มตนในการประมลูฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา  ครั้งละไมนอยกวา  ๑,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งพันบาทถวน)   จากราคาสุดทายที่เสนอลดแลว 
 (๗) ระยะเวลาในการประมลูของแตละโครงการ ๓๐ นาท ี ไมมีตอเวลา โดยใชการประมูลแบบ                   
ปดราคา (Sealed Bid Auction) ซึ่งเปนการประมูลแขงขนัเสนอราคาต่ําสุด กอนหมดระยะเวลาการประมลู 
๕ นาที ระบบจะไมแสดงสถานะของผูคา(ซอนสัญลักษณคอน) 
             (๘) หามผูประสงคจะเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาเปนลายลกัษณอักษรตอเทศบาลเมืองพิชัยและผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาที่ยืนยนั
จะตองตรงกบัราคาทีเ่สนอราคาหลงัสุดหลงัจากจบการประมูล 
                 (๙)  กรณีมผีูประสงคจะเสนอราคาต่ําสดุเทากันหลายรายผูทีเ่สนอราคากอนเปนผูชนะการ
ประมูล 
                (๑๐) ผูมสีิทธิเสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได ยกเวนสํานักงานของตลาดกลาง   
                (๑๑)  กรณีมีการเสนอราคาใหม ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาต่ํากวาที่เคยเสนอ
ราคาไวเดิม 
               (๑๒)  ผูมสีิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบรกิารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส 
ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา         
   (๑๓)  การทีผู่เขารวมประมลูไมสามารถเขารวมประมลูไดจนเสร็จสิ้น ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม  
รวมถึงการที่ไมมีความรูความชํานาญเพียงพอทีจ่ะประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส หรือเกิดความชํารุด 
ขัดของ ในสวนที่เกี่ยวกับอุปกรณและเครือขายสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกบัการประมลูและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ 
ถือเปนความรบัผิดชอบของผูเขารวมประมลู 

๕. หลักประกันซอง 
               ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นเอกสารการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนกิส  
  - โครงการที่ ๑  จํานวนเงิน   ๒๐๕,๐๐๐.-บาท   (สองแสนหาพันบาทถวน)     
  - โครงการที่ ๒  จํานวนเงิน     ๔๘,๑๐๐.-บาท   (สี่หมื่นแปดพันหน่ึงรอยบาทถวน)     
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง  อยางใดดังตอไปนี้  
           ๕.๑  เงินสด 
           ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองพิชัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
           ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ําประกันดงัระบุในขอ ๑.๖(๑) 
           ๕.๔ หนังสือค้ําประกัน ของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ   คํ้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว    โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลเมืองพิชัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูประสงคจะเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๒ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงค
จะเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว  การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  



      -๗- 

  ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
           ๖.๑  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้นี้ เทศบาลเมืองพิชัย 
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมของแตละโครงการ 
           ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ e – Auction จะไมรับพจิารณาขอเสนอ ของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคญั ทั้งนี้เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลเทานั้น 
           ๖.๓ เทศบาลเมอืงพิชัย สงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา  
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
                      (๑)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประมลูจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนกิส หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของหนวยบรหิาร
ราชการ สวนทองถิ่น 
                     (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น 
             ๖.๔  ในการตดัสินการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิสหรอืในการทําสญัญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองพิชัย มสีิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวของกบัผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลเมืองพิชัย มสีิทธิทีจ่ะไมรบัราคา   หรือไมทํา
สัญญาหากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง      
   ๖.๕  เทศบาลเมืองพิชัย ทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตดัสินของเทศบาลเมอืงพิชัยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสทิธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลเมอืงพิชัยจะพิจารณายกเลิก
การประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปน  ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเทจ็หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูมีสทิธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมลูหรอืเทศบาลเมืองพิชัย จะใหผูมีสทิธิเสนอราคารายนัน้       
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมสีทิธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบรูณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได เทศบาลเมืองพิชัย มีสทิธิที่จะไมรบัราคาของผูมี
สิทธ-ิ เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณีทีป่รากฏขอเทจ็จรงิภายหลงัจากการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกสวา  ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกเปนผูมสีิทธเิสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูมีสทิธิเสนอราคารายอื่น หรอืเปน
ผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธิเสนอราคากบัผูใหบรกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ณ วันประกาศประมลูจาง
ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส หรือเปนผูมีสทิธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๘ เทศบาลเมอืงพิชัย  มีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผูมสีิทธิเสนอราคาดงักลาว และเทศบาลเมืองพิชัย  จะ
พิจารณาลงโทษผูมสีิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 



-๘- 

 ๗. การทําสัญญาจาง 
                ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรบัจาง) จะตองทําสญัญาจาง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลเมืองพิชัย ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ  ๕  ของราคาคาจางที่ประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส
ได ใหเทศบาลเมืองพิชัย  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้  

    (๑)  เงินสด 
    (๒)  เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหเทศบาลเมืองพิชัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
   (๓)  หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสอืค้ําประกันดังระบุในขอ  

๑.๖  (๒) 
     (๔)  หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง  ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสอืค้ําประกนั ดังระบุในขอ   ๑๖ (๒)  

   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คูสญัญา พนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๘. คาจาง และการจายเงิน 
     เทศบาลเมืองพิชัย  จะจายเงินคาจางของแตละโครงการ เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  ดังนี ้
         โครงการที่  ๑  (แบบ ช. ๓๙/๕๘) 
         งวดที่  ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน  ๘๐  วัน   

- งานปรบัพื้นที-่ปกผงัอาคาร/ขุดหลุม/เทฐานราก-เสาตอมออาคาร แลวเสร็จ/
ติดต้ังปาย 

ประชาสมัพันธโครงการฯ 
- งานคานคอดิน/เสาอาคาร/ถมทรายถมพื้นอาคารชุมน้ําอัดแนน แลวเสรจ็ 
- งานเทพื้นอาคาร/คานหลังคา 
- งานติดต้ังโครงหลังคาเหลก็/มุงกระเบือ้งหลงัคาเซรามิค แลวเสรจ็ 
- งานกอผนงั/ติดตั้งวงกบประะตู แลวเสร็จ 
- งานฉาบผนงัอาคาร แลวเสรจ็ 
- งานเท คสล. ทางเดินรอบอาคาร/งานบันไดทางขึ้น-ลง แลวเสร็จ 
- งานขุดปกเสา-ติดต้ังสายเมนตเขาอาคาร/ติดตั้งระบบทอรอยสายไฟฟาภายใน

อาคาร 
งวดที่  ๒   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน 
- งานพื้นผิวทรายลางทางขึ้น-ลงบันไดและพื้นผิวทรายลางทางเดินรอบอาคาร 
- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร/ติดตั้งฝาเพดานภายใน-ภายนอกอาคาร  /ติดต้ังบาน

ประต-ูประตูบานเหล็กมวน 
- งานติดต้ังเตาเผาศพ พรอมติดตั้งระบบทอ-วาลว –ถังแกส 
- งานติดต้ังโคมไฟฟา-ระบบไฟฟา-แสงสวางภายในอาคาร 



 
      -๙- 

- งานติดต้ังผนงัชองระบายอากาศซี่เหล็กกลอง พรอมทาสี / ติดต้ังหนาตาง
อลูมเินียมบานกระทุง แลวเสรจ็  

- งานทาสรีองพื้น – ทาสีอาคาร 
- งานทดสอบระบบเตาเผาแกส/ทดสอบระบบไฟฟา-แสงสวาง ทั้งหมด จนใชการ

ไดดี 
งวดที่  ๓  (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจางเมื่อผูรับ
จางไดปฏิบัติงานตอไปน้ี  ใหแลวเสร็จภายใน  ๔๐  วัน 
- งานกอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทัง้หมด แลวเสร็จ/ติดต้ังปายโครงการ/ 

ทําความสะอาดบริเวณกอสราง 
   -   งานกอสรางสวนทีเ่หลือทัง้หมด  แลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบและ
รายการ 
     โครงการที่  ๒ (งวดสุดทาย)  (แบบ ช. ๔๐/๕๘) 
  -    งานขุดดิน, ทรายหยาย, เทคอนกรีตหยาบ และวางทอ คสล. ๐.๔๐  ม. แลวเสรจ็ 
  -   งานบอพักน้ํา คสล. แลวเสรจ็ทั้งหมดพรอมทอวางทอพีวีซี ขางบอ (ไมรวมฝาบอพัก) 
  -   งานทรายถมหลังทอแลวเสร็จทัง้หมด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพนัธ 
  -   งานติดตั้งฝาบอพกัน้ําแลวเสรจ็ทัง้หมด 
  -   งานเทคอนกรีตถนน คสล. ทับหลังทอ แลวเสร็จทั้งหมด 
  -   งานทําความสะอาดและติดต้ังปายโครงการ 
  -   งานกอสรางสวนทีเ่หลือทัง้หมด แลวเสรจ็ ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบและรายการ 

๙. อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ ๑๕   
  โครงการที่ ๑    อัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
  โครงการที่ ๒    อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
  ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุใน ๑๕  จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รบัจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
๒ ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองพิชัยรบัมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
                       ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลเมืองพิชัยมีเงินรายไดเพียงพอและผูชนะ
การเสนอราคายอมรบัโดยไมมีขอแมใดๆทัง้สิ้น ตลอดจนไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทีเ่สียไป   จากการเสนอ
ราคาในครั้งนี ้

 ราคากลางของงานในการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสครัง้นี ้ เปนเงิน   ราคากลาง   
         โครงการที่    ๑   ราคากลาง    ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (สี่ลานหน่ึงแสนบาทถวน)   

    โครงการที่    ๒    ราคากลาง    ๙๖๒,๐๐๐.-บาท    (เกาแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถวน)  
 



     -๑๐- 
            ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกผูมสีิทธิจะเสนอราคารายใด ใหเปน  ผูรับจาง
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือ
นําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา โดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู  
ละสามารถใหบรกิารรับขนได  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตาม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                          (๑)   แจงการสั่งหรือนําสิ่งของทีร่ับจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                          (๒)   จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกบัเรือ
ไทยจาก 
ตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรบัอนุญาตเชนน้ัน กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่น 
    (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
       ๑๑.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมอืงพิชัยแลว จะถอนตัวออกจากการประมลูฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธิเสนอราคาแลว ตอง
เขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขทีก่ําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น  
เทศบาลเมืองพิชัย จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพจิารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถาม)ี รวมทัง้อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

       ๑๑.๔ ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๗  เทศบาลเมอืงพิชัย จะริบหลกัประกันซองหรือเรียกรองผู
ออกหนงัสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทัง้              จะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

      ๑๑.๕  ผูคาที่ไดรบัการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา กับเทศบาลเมืองพิชัย จะทําการยึด
หลักประกันซองในอัตรารอยละ ๕ ของราคาทีจ่ัดหา เวนแตในกรณีดังตอไปนีห้นวยบรหิารราชการสวนทองถิ่น  
จะยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของราคาทีจ่ัดหา 

               ๑๑.๕.๑ ผูคายื่นเอกสารปลอม 
               ๑๑.๕.๒ ผูคาเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตสุุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความประสงคและระบรุาคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมลูผาน
โทรสาร 

               ๑๑.๕.๓ ผูคาที่มพีฤติกรรมสมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 

               ๑๑.๕.๔ ผูคาที่ไม LOG IN เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะเปนเหตุ
สุดวิสัยและไดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการประมลูหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 

               ๑๑.๕.๕ ผูคาที่ LOG IN แลวไมเสนอราคา หรอืเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคา
เริ่มตนการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ 

               ๑๑.๕.๖  ผูคาที่ไมยืนยันราคาสุดทายซึง่ตองตรงกับราคาประมลูครั้งสุดทาย 
               ๑๑.๕.๖  เทศบาลเมอืงพิชัย สงวนสิทธิทีจ่ะแกไขเพิ่มเงือ่นไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 



      -๑๑- 

 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 
                                การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรบัราคาในขอ  ๑.๗  จะนํามาใชในกรณี
ที่มีคางานกอสรางลดลง หรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้
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) 
งานทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก   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  

       การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรบัราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางาน      กอสรางลดลง  หรอืเพิม่ขึ้นโดยวิธีการตอไปนี ้

            P  = ( Po ) x ( K ) 
                                  กําหนดให  P = ราคาคางานตอหนวยหรอืราคาคางานเปนงวดทีจ่ะตองจายให
ผูรบัจาง 

       PO  = ราคาคางานตอหนวยทีผู่รบัจางประมลูได หรือราคาคางานเปนงวดซึง่ระบุไว 
                                  ในสัญญาแลวแตกรณ ี

 
    K  = ESCALATION FACTOR  ที่หกัดวย ๔ % เมื่อตองเพิม่คางานหรอืบวก เพิม่ ๔ %  
                    เมื่อตองเรียกคางานคืน 

       สูตรการปรบัราคาคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ ทีร่ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีเ่ทศบาลเมืองพชิัย ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๗ 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
       เมื่อเทศบาลเมืองพิชัย ไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจาง         และไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดงักลาว              
ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สํานักงานคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรอืเทียบเทาจากสถาบัน 
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชาง 
จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
        ( ๑ ) ชางโยธา 
        ( ๒ ) ชางอื่น ๆ ( ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานกอสราง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      -๑๒- 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ. 
       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ                 
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

             เทศบาลเมืองพิชัย 
 
 
 

                                            วันที่    ๑๔     เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


