
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 
เรื่อง    ประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสงานกอสรางในเขตเทศบาลจํานวน  ๑  โครงการ 

 
  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย   มีความประสงคจะดําเนินการประมูลจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  

โครงการจางเหมากอสรางในเขตเทศบาล   จํานวน ๑  โครงการ   ดังนี้ 
- โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  พรอมถนนลูกรัง  บานตนตอง  หมู  ๕  

(ชุมชนบานกลาง) ตั้งแตถนนเลียบคลองชลประทานไปตามลําเหมืองสาธารณะประโยชน ถึงแนวทอลอดถนน
ทางไปฌาปนสถานบานตนตอง   โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร พรอม
บอพัก ความยาวประมาณ  ๓๔๐.๐๐ เมตร  พรอมถนนลูกรังทับหลังทอกวางประมาณ ๕.๐๐ เมตร  ความ
ยาวประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร พื้นที่ถนนรวมบอพักไมนอยกวา ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองพิชัย   ราคากลาง  ๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท (สองลานหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)    
(แบบ ช. ๓๑/๒๕๕๘) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว           
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
            ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก  
เทศบาลเมอืงพิชัย และไมเปนผูมปีระโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้นี ้
             ๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
            ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบตัิเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองพิชัย 
               ๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมผีลงานกอสราง 
ประเภทเดียวกันกบังานที่ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส   ในวงเงินไมนอยกวา   ๑,๐๖๕,๐๐๐.-บาท 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกจิ หรอื
หนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 



       -๒- 
 
               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 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
            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  
 กําหนดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่      ๒๔       กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ระหวางเวลา   ๐๙.๓๐ -  ๑๒.๐๐  น.   ณ  หองประชุม  ช้ัน ๒    เทศบาลเมืองพิชัย    ตําบลพิชัย   
อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง และประกาศรายช่ือผูมสีิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา    ในวันที่         
 ๒๙    กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยไมเปดเผยรายซื่อ 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสไดที่  งานพัสดุและทรัพยสิน
กองคลงั   เทศบาลเมอืงพิชัย    ตําบลพิชัย   อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวัดลําปาง  ราคาชุดละ  ๒,๕๐๐.-บาท 
(สองพันหารอยบาทถวน) 

 

                                                   

 



        -๓- 

 
  ระหวางวันที่    ๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๘     ถึงวันที่     ๑๖      กรกฎาคม     ๒๕๕๘   
ตั้งแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดไดทีเ่ว็บไซต www.gprocurement.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๓๓๕-๕๓๘   ตอ ๔๐๑    ในวันและเวลาราชการ  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่              เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
             (นายบุญสง    สมพงษ) 
            นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E ๑/๒๕๕๘  
ตามประกาศเทศบาลเมืองพิชัย             

เร่ือง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   จํานวน   ๑  โครงการ 
ลงวันที่     ๘    กรกฎาคม ๒๕๕๘   

 

 เทศบาลเมอืงพิชัย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลเมืองพิชัย” มีความประสงคจะดําเนินการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส งานประเภทวางทอระบายนํ้า ดาดคอนกรีต และกอสรางจุดรับน้ํา  
จํานวน   ๑   โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

-   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  พรอมถนนลูกรัง  บานตนตอง  หมู  ๕  
(ชุมชนบานกลาง) ตั้งแตถนนเลียบคลองชลประทานไปตามลําเหมืองสาธารณะประโยชน ถึงแนวทอลอดถนน
ทางไปฌาปนสถานบานตนตอง   โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร พรอม
บอพัก ความยาวประมาณ  ๓๔๐.๐๐ เมตร  พรอมถนนลูกรังทับหลังทอกวางประมาณ ๕.๐๐ เมตร  ความ
ยาวประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร พื้นที่ถนนรวมบอพักไมนอยกวา ๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองพิชัย    
ราคากลาง  ๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท (สองลานหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)   (แบบ ช. ๓๑/๒๕๕๘) 

  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 โครงการจางเหมากอสรางในวงเงินไมนอยกวา   
๑,๐๖๐,๐๐๐.-บาท 

    และเปนผลงานที่เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเช่ือถือ 
            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 ใหรบัจายเงินผานบัญชีเงินฝาก          
กระแสรายวัน เวนแตการรบัจายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรบัจายเงินเปนเงินสดได 
และ       ใหจัดทําบัญชีแสดงรายรบัรายจายยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีราย การรบัจาย
ของโครงการทีบุ่คคลหรือนิตบิุคคลเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            ๒.๑๐ กรณีทีผู่ประสงคจะเสนอราคาไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมมสีิทธิไดรับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม(เทศบาลจะหกัภาษีมูลคาเพิม่ออกกอนลงนามในสัญญาจาง) 
                     ๒.๑๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่คางชําระคาธรรมเนียมการประมลูกบัผู
ใหบรกิาร            ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



-๓- 
 

 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  
 
 
 



-๔- 
      ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางให 

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  ไมเกิน ๑๕๐ วัน   นับถัดจากวันทําสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลให
เริ่มทํางาน 
                ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู              
รางสญัญา แบบรปู และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส
ทั้งหมด เสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมลูจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสโดยจา
หนาซองถงึ  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ระบทุี่หนาซองวา 
“เอกสารประมลูจางตามเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E.  ๑/๒๕๕๘  ตามดวยชื่อ
และโครงการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ”  ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมลูจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ในวันที่    ๒๔     กรกฎาคม   ๒๕๕๘ ระหวางเวลา    ๐๙.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอง
ประชุม  ชั้น ๒    เทศบาลเมืองพิชัย    ตําบลพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 การยื่นเอกสารการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  จะยื่นทางไปรษณียหรือทางโทรสาร
ไมไดเมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรบัเอกสารเพิ่มเตมิโดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการ 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 ผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

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



-๕- 
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)  ราคาเริ่มตนในการประมลูครั้งนีเ้ริ่มตนที่   ๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท  (สองลานหกแสนหก
หมื่น-สี่พันบาทถวน) 
 (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) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.-บาท (หาพันบาทถวน)   จากราคาเริ่มตนในการประมลูฯ และ
การเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา  ครั้งละไมนอยกวา  ๕,๐๐๐.-บาท  (หาพันบาทถวน)   จากราคา
สุดทายทีเ่สนอลดแลว 
 (๗) ระยะเวลาในการประมลูของแตละโครงการ ๓๐ นาท ี ไมมีตอเวลา โดยใชการประมูลแบบ                   
ปดราคา (Sealed Bid Auction) ซึ่งเปนการประมูลแขงขนัเสนอราคาต่ําสุด กอนหมดระยะเวลาการประมลู 
๕ นาที ระบบจะไมแสดงสถานะของผูคา(ซอนสัญลักษณคอน) 
             (๘) หามผูประสงคจะเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาเปนลายลกัษณอักษรตอเทศบาลเมืองพิชัยและผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาที่ยืนยนั
จะตองตรงกบัราคาทีเ่สนอราคาหลงัสุดหลงัจากจบการประมูล 
                (๙) กรณีมผีูประสงคจะเสนอราคาต่ําสุดเทากนัหลายรายผูที่เสนอราคากอนเปนผูชนะการประมลู 
               (๑๐) ผูมสีิทธิเสนอราคาจะเสนอราคาที่ใดก็ได ยกเวนสํานักงานของตลาดกลาง 
 
 
 



              -๖- 
 
                (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 จํานวนเงิน ๑๓๓,๒๐๐.-บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)    โดย
ใชหลักประกันอยางหน่ึง  อยางใดดังตอไปน้ี  
           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  

  ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
           ๖.๑  ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้นี้ เทศบาลเมืองพิชัย 
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
           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 ้
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                      (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 หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใดหรืออาจจะ
ยกเลกิการประมลูจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งนี้ เพือ่
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเมืองพิชัยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะ
เสนอราคา 
หรือผูมสีิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาลเมืองพิชัยจะพิจารณายกเลิกการประมลู
จางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จหรอืใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูมีสทิธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมลูหรอืเทศบาลเมืองพิชัย จะใหผูมีสทิธิเสนอราคารายนั้น              
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมสีทิธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบรูณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รบัฟงได เทศบาลเมืองพิชัย มีสิทธิทีจ่ะไมรับราคาของผูมี
สิทธ-ิ เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖  ในกรณีทีป่รากฏขอเทจ็จรงิภายหลงัจากการประมลูจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกสวา  ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกเปนผูมสีิทธเิสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูมีสทิธิเสนอราคารายอื่น หรอืเปน
ผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธิเสนอราคากบัผูใหบรกิารตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ณ วันประกาศประมลูจาง
ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส หรือเปนผูมีสทิธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๘ เทศบาลเมอืงพิชัย  มีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผูมสีิทธิเสนอราคาดงักลาว และเทศบาลเมืองพิชัย                   
จะพิจารณาลงโทษผูมสีิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิง้งาน 

 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)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหเทศบาลเมอืงพิชัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญาหรือ          กอน

หนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุในขอ  

๑.๖  (๒) 



-๘- 
 

  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบ
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 ้
         งวดที่  ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๕ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน  ๑๐๐  วัน   

- งานถากถางและลมตนไม/งานขุดลอกลําเหมืองเดมิ แลวเสรจ็/ติดตั้งปาย 
ประชาสมัพันธโครงการฯ 

- ใหผูรับจางจัดสงตัวอยางวัสดุลกูรงัและหินคลุก ใหทางผูวาจางนําสงไปทดสอบ  
ณ หนวยงานทดสอบวัสดุ ใหเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด (ภาระคาธรรมเนียมในการทดสอบวัสดุเปนภาระของผู
รับจางทัง้สิ้น) 

- งานถมพื้นทางลูกรังตามแนวลําเหมือง กําหนดใหผูรบัจางใหทํางานพื้นทาง
ลูกรงัใหเสร็จกอนทีจ่ะขุดดินวางทอระบายน้ําและบอพัก 

-    ทําการถมพื้นทางลูกรงัทีล่ะชั้น แตละชั้นหนาไมเกิน  ๑๕ ซม. ทําการบดอัดดวย 
เครื่องจักรกล กอนทําผิวทางหินคลุกและทดสอบความพื้นทางลูกรัง ๒ ช้ันสุดทายใหไดความแนนตามที่
กําหนด (ภาระคาธรรมเนียมในการทดสอบความแนนเปนภาระของผูรบัจางทั้งสิ้น) 

-  งานขุดดินเพื่อวางทอระบายน้ํา/บอพักน้ํา (ไมรวมฝาบอพกั) งานทอลอดถนน/ 
งานลูกรังพื้นทาง(ลูกรังหลงัทอ) พรอมบดทบั แลวเสรจ็ 
                  งวดที่  ๒  (งวดสุดทาย)    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๕ ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน  ๕๐  วัน  

- งานผิวถนนหินคลุก บดอัดดวยเครือ่งจักรกล/ทดสอบความแนนของชั้นหินคลกุ  
ตามที่กําหนด แลวเสร็จ (ภาระคาธรรมเนียมในการทดสอบความแนนเปนภาระของผูรบัจางทัง้สิ้น) 
   - งานติดต้ังฝาบอพัก  แลวเสรจ็ทัง้หมด/งานวางแผนพื้นสําเร็จพาดดาดลําเหมือง 
      เดิม 

-  วางเหลก็ตะแกรงสําเรจ็ พรอมเทคอนกรีตทับหนา ตามแบบทีก่ําหนดแลวเสร็จ 
   -  งานแกไข ยกระดับทอลอดถนนเดมิ/ งานซอมแซมผิวถนน คสล. เดิม 
   -  งานทําความสะอาดและติดต้ังปายแสดงรายละเอียดของโครงการ แลวเสร็จ 
   -   งานกอสรางสวนทีเ่หลือทัง้หมด  แลวเสร็จ ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบและ 
      รายการ 

๙. อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ ๑๕ อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
 
 
 



 
 
      -๙- 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุใน ๑๕  จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานที่รบัจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
๒ ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองพิชัยรบัมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
                       ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                               การลงนามในสญัญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลเมืองพิชัยมเีงินรายไดเพียงพอและผู
ชนะการเสนอราคายอมรบัโดยไมมีขอแมใดๆทั้งสิ้น ตลอดจนไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เสียไป              
จากการเสนอราคาในครัง้นี ้
   ราคากลางของงานในการประมลูจางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสครั้งนี ้ เปนเงิน   
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท (สองลานหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) 
            ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลเมืองพิชัยไดคัดเลือกผูมสีิทธจิะเสนอราคารายใดใหเปน            
ผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูรับจางจะตอง
สั่ง หรือนําสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามา โดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู    และสามารถใหบรกิารรับขนได  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูประสงค
จะเสนอราคาซึ่งเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตาม 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  
 



-๑๐- 
 

      ๑๑.๕  ผูคาที่ไดรบัการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา กับเทศบาลเมืองพิชัย              
จะทําการยึดหลักประกันซองในอัตรารอยละ ๕ ของราคาทีจ่ัดหา เวนแตในกรณีดังตอไปนี้หนวยบริหาร
ราชการ สวนทองถิ่นจะยึดหลกัประกันซองในอัตรารอยละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา 

               ๑๑.๕.๑ ผูคายื่นเอกสารปลอม 
               ๑๑.๕.๒ ผูคาเสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตสุุดวิสัยหรือโทรศัพทไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความประสงคและระบรุาคาที่จะเสนอแลวสงแบบฟอรมยืนยันการประมลูผาน
โทรสาร 

               ๑๑.๕.๓ ผูคาที่มพีฤติกรรมสมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขงขันรา
คอยางเปนธรรม 

               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) 

 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 
                                การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรบัราคาในขอ  ๑.๗  จะนํามาใชในกรณี
ที่มีคางานกอสรางลดลง หรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้
งานทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก   ใชสูตร   K= ๐.๓๕+๐.๒๐ It/Io +๐.๑๕ Ct/Co+ 
๐.๑๕ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So  
งานดิน  ใชสูตร  K= ๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io +๐.๔๐ Et/Eo+๐.๒๐ Ft/Fo  

       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 

 
 
 

 



      -๑๑- 
 

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 ) 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ. 
       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ                 
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

                   เทศบาลเมืองพิชัย 
 
 
 

                                            วันที่     ๘      เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 

 
 
















