
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ า และสิ่งสาธารณูปโภค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒ ) 

.................................................  
 

            ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง 
ก่อสร้างรางระบายน้ า และสิ่งสาธารณูปโภค รวม ๑๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยแบ่งการประมูล
เป็น ๒ ชุด รายการ งบประมาณและราคากลาง ดังนี้.-  

ชุดที่ ๑  งานวางท่อ, รางระบายน้้า ๑๑ โครงการ  งบประมาณ ๑,๘๘๙,๓๐๐ บาท / ราคากลาง 
๑,๘๔๘,๙๐๐ บาท  

๑. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายเจริญ มีมณี – บ้านนางวันเพ็ญ กัณฑวงค์  หมู่ที่ ๑ 
ต.ยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๐๗,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๐๕,๕๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30  เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

๒. ปรับปรุงระบบระบายน้้าหลังท่ีว่าการอ้าเภอสารภี หมู่ที่ 3 ต้าบลยางเนิ้ง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท ราคากลาง ๓๔๗,๐๐๐ บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ดังนี้ 

(๑)  เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับฝารางระบายน้ าเดิม ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
ยาว ๒๖๒ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐  เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๗ บ่อ  

(๒)  ขุดลอกรางระบายน้ า ค.ส.ล. เดิม กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับ
ระดับท้องราง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๑๖ เมตร  

(๓)  ก่อสร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้ง ขนาด ๐.๓๙ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
จ านวน ๒๐๐ ฝา  

(๔) วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ บ่อ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   

 ๓. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยดงสวรรค์ ๑ – ล้าเหมืองพญาค้า  หมู่ที่ ๓  ต.ยางเนิ้ง 
งบประมาณ ๒๓๒,๔๐๐ บาท  ราคากลาง ๒๒๗,๓๐๐ บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 119 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
 ๔. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยดงสวรรค์ 2 – ล้าเหมืองพญาค้า  หมู่ที่ 3  ต.ยางเนิ้ง  
งบประมาณ ๑๘๓,๙๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๘๑,๕๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 95 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
 ๕. ก่อสร้างรางระบายน้้า  ค.ส.ล. ซอยบ้านนายวัน สมเกตุ – หน้าบ้านนางสาววัลลี เลิศกมลการ  
หมู่ที่ ๔ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๔๒,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๓๙,๔๐๐ บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   

๖. ก่อสร้าง... 
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 ๖. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ซอยบ้านนายอินตา เขื่อนค้า – สวนนางวรีรัตน์ รังทรง  หมู่ที่ 6 
ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๒๓,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๒๑,๕๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.25 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๗. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายอ้าย บุญสูง – กลางซอยเทศบาล 34 หมู่ที่ 7 
ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๒๒,๘๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๒๐,๕๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.25 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๘. ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ท้ายซอยเทศบาล ๓๘ หมู่ที่ ๗ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ  
๒๑๗,๒๐๐ บาท  ราคากลาง ๒๑๐,๕๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2.40 x2.40 เมตร  จ านวน ๕ ท่อน พร้อม  
ราวกันตกสองข้าง ยาว ๑๐ เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 ๙. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยสวนนายเฉลิม ทิพย์สมบัติ ถึงล้าเหมืองสาธารณะ   ข้างน้้าดื่ม
ประทานทิพย์ หมู่ที่ 1 ต้าบลสารภี งบประมาณ ๑๖๙,๑๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๖๕,๙๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 77 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25  
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
   ๑๐. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. หน้าบ้านนายบุญส่ง แสงเพชร  –หน้าบ้านนายบุญส่ง  รักธรรม 
หมู่ที่ 1 ต้าบลสารภี งบประมาณ ๖๖,๕๐๐ บาท   ราคากลาง  ๖๕,๓๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย0.25 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๑๑. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. และลาน ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต้าบล
สารภี  งบประมาณ ๑๗๓,๖๐๐ บาท ราคากลาง ๑๖๔,๕๐๐ บาท  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย0.25 เมตร 
และลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร จ านวน 200 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

....................... 
ชุดที่ ๒  งานก่อสร้างก้าแพงกันดิน, ราวกันตก  รวม  ๒ โครงการ   งบประมาณ / ราคากลาง    

๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
๑. ก่อสร้างก้าแพงกันดินเลียบล้าเหมืองสะเรียบ หมู่ที่ ๑ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ /  ราคากลาง   

๘๕๐,๐๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดิน สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๒. ก่อสร้างราวกันอันตราย (การ์ดเรล) โรงงานประทีป -บ้านนายนวล มามูล หมู่ที่ ๗ ต้าบลยางเนิ้ง  
งบประมาณ / ราคากลาง  ๑๖๔,๓๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันอันตราย (การ์ดเรล) สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

…………………………. 
ผู้มีสิทธิ... 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒ . ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗  
 ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท  (ทั้ง ๒ ชุด ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งเชื่อถือ   
 ๖. ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
 (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ             
               (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ      
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์           
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.–๑๐.๓๐ น. โดยพร้อม
กัน ณ กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป   
 ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์   อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายเลขประจ าตัว (USER ID )  และรหัส ( Password )  และก าหนดประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังนี้. 
 ๑. ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์ ในวันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๘      
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) 

ชุดที่ ๑  งานวางท่อ , รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ      -  ยื่นเอกสารฯ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๐.๔๕น. 
ชุดที่ ๓  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ - ยื่นเอกสารฯ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๑.๔๕น. 

 ๒.  ก าหนดอบรมวิธีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมอบหมายเลขประจ าตัว 
(USER  ID) และรหัส ( Password ) ในวันที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น.         
ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ –
ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทร  ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓   

๓. ก าหนด... 
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 ๓. ก าหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๘   ณ บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่เวลาดังนี้ 

 ชุดที่ ๑  งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ          ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๐.๓๐ น. 
 ชุดที่ ๒  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ  ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๑.๓๐ น. 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  ในราคาชุดละ  ๘๐๐.-  บาท  
( แปดร้อยบาทถ้วน )  ได้ที่งานพัฒนารายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ระหว่างวันที่  ๑๑ มีนาคม  
๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ -๓๒๑๔๒๐ ต่อ ๑๐๖              
ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถดูประกาศได้ทางเวปไซต์ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  www.theyang.go.th  
และเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  ทั้งนี้ ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและได้ยื่น
เอกสารประกวดราคาแล้วครั้งก่อน มีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  (e – Auction ) เลขที่  E – จ. ๖ / ๒๕๕๘ 
  การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ า และสิ่งสาธารณูปโภค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒ ) 

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้งลงวันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
................................... 

           ดว้ยเทศบาลต าบลยางเนิง้   อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ เทศบาล”  มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ า และสิ่ งสาธารณูปโภค รวม ๑๓ โครงการ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งการประมูลเป็น ๒ ชุด ดังนี้.-  

 ชุดที่ ๑  งานวางท่อ, รางระบายน้้า ๑๑ โครงการ  งบประมาณ ๑,๘๘๙,๓๐๐ บาท / ราคา
กลาง ๑,๘๔๘,๙๐๐ บาท  

๑. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายเจริญ มีมณี – บ้านนางวันเพ็ญ กัณฑวงค์  หมู่ที่ ๑ 
ต.ยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๐๗,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๐๕,๕๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30  เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

๒. ปรับปรุงระบบระบายน้้าหลังท่ีว่าการอ้าเภอสารภี หมู่ที่ 3 ต้าบลยางเนิ้ง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท ราคากลาง ๓๔๗,๐๐๐ บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ดังนี้ 

(๑)  เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับฝารางระบายน้ าเดิม ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
ยาว ๒๖๒ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐  เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๗ บ่อ  

(๒)  ขุดลอกรางระบายน้ า ค.ส.ล. เดิม กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับ
ระดับท้องราง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๑๖ เมตร  

(๓)  ก่อสร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้ง ขนาด ๐.๓๙ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
จ านวน ๒๐๐ ฝา  

(๔) วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ บ่อ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   

 ๓. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยดงสวรรค์ ๑ – ล้าเหมืองพญาค้า  หมู่ที่ ๓  ต.ยางเนิ้ง 
งบประมาณ ๒๓๒,๔๐๐ บาท  ราคากลาง ๒๒๗,๓๐๐ บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 119 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
 ๔. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยดงสวรรค์ 2 – ล้าเหมืองพญาค้า  หมู่ที่ 3  ต.ยางเนิ้ง  
งบประมาณ ๑๘๓,๙๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๘๑,๕๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 95 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
 ๕. ก่อสร้างรางระบายน้้า  ค.ส.ล. ซอยบ้านนายวัน สมเกตุ – หน้าบ้านนางสาววัลลี เลิศกมลการ  
หมู่ที่ ๔ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๔๒,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๓๙,๔๐๐ บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.๓๐ เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   

๖. ก่อสร้าง... 
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 ๖. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.ซอยบ้านนายอินตา เขื่อนค้า – สวนนางวรีรัตน์ รังทรง  หมู่ที่ 6 
ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๒๓,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๒๑,๕๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.25 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๗. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายอ้าย บุญสูง – กลางซอยเทศบาล 34 หมู่ที่ 7 
ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ ๑๒๒,๘๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๒๐,๕๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.25 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๘. ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ท้ายซอยเทศบาล ๓๘ หมู่ที่ ๗ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ  
๒๑๗,๒๐๐ บาท  ราคากลาง ๒๑๐,๕๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2.40 x2.40 เมตร  จ านวน ๕ ท่อน พร้อม  
ราวกันตกสองข้าง ยาว ๑๐ เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 ๙. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. ซอยสวนนายเฉลิม ทิพย์สมบัติ ถึงล้าเหมืองสาธารณะ   ข้างน้้าดื่ม
ประทานทิพย์ หมู่ที่ 1 ต้าบลสารภี งบประมาณ ๑๖๙,๑๐๐ บาท  ราคากลาง ๑๖๕,๙๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 77 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25  
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
   ๑๐. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. หน้าบ้านนายบุญส่ง แสงเพชร  –หน้าบ้านนายบุญส่ง  รักธรรม 
หมู่ที่ 1 ต้าบลสารภี งบประมาณ ๖๖,๕๐๐ บาท   ราคากลาง  ๖๕,๓๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย0.25 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๑๑. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. และลาน ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต้าบล
สารภี  งบประมาณ ๑๗๓,๖๐๐ บาท ราคากลาง ๑๖๔,๕๐๐ บาท  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย0.25 เมตร 
และลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร จ านวน 200 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

........................ 
ชุดที ่๒  งานก่อสร้างก้าแพงกันดิน, ราวกันตก  รวม  ๒ โครงการ  งบประมาณ / ราคากลาง   

๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท  
๑. ก่อสร้างก้าแพงกันดินเลียบล้าเหมืองสะเรียบ หมู่ที่ ๑ ต้าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง   

๘๕๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดิน สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 ๒. ก่อสร้างราวกันอันตราย (การ์ดเรล) โรงงานประทีป -บ้านนายนวล มามูล หมู่ที่ ๗ ต้าบลยางเนิ้ง  
งบประมาณ / ราคากลาง  ๑๖๔,๓๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันอันตราย (การ์ดเรล) สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

…………………………. 
โดยมี… 
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 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด  

       ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
  ๑.๓  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑.๕  แบบสัญญาจ้าง  
                  ๑.๖  แบบหนังสือค้ าประกัน        

   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 

 ๑.๗  บทนิยาม        
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑     

 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
       ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ  
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒ .๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ ๑.๗ 
 ๒.๔ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท ( ทั้ง ๒ ชุด ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว 
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งเชื่อถือ   
       ๒.๖ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
    (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

(๒)  บุคคล… 
 



 

-๔- 
 

                      (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)    ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์  
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า      
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ ส่วนคือ 

               ๓.๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล        
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)   

  (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์    หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )  
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๘(๑) 

 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 (๒) หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน    
 (๓)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕ 

  (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

  (๕) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน   
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

  (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                       (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ทั้งหมดท่ีได้ยื่น   ตามแบบในข้อ  ๑.๘ (๒)   

๔. การเสนอราคา 
     ๔.๑ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒  ผู้ประสงค…์ 



 

-๕- 
 

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
( กรณีนี้หมายความว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างมายื่น  โดยต้อง
กรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย  แต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา  
และเม่ือผลการประมูลได้ผู้ประมูลราคารายต่ าสุดแล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะแจ้งให้ผู้เสนอราคา  
รายต่ าสุดดังกล่าวมากรอกจ านวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ก่อนเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างต่อไป) 
  ๔ .๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิอชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ  
ไม่เกินจ านวนวัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  ดังนี้ 
ชุดที ่๑  งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ  ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๙๐ วัน 
ชุดที ่๒  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๐ วัน 
 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู  
ร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

 ๔ .๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E– จ. ๖ / ๒๕๕๘” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตาม
โครงการ  ในวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕ ๘  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )  เวลา ดังนี้ 

ชุดที่ ๑ งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ      -  ยื่นเอกสารฯ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๐.๔๕น. 
ชุดที่ ๒ งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ - ยื่นเอกสารฯระหว่างเวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๑.๔๕น. 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๗ (๑)  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค ์ 

จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ (๒)  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่  
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือเป็น… 



 

                                                        -๖- 
 

หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล     
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 

บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และ
ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่   
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑ ) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ในวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น .– ๑๕ .๐๐น.  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม่ – ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทร ๐๕๓–๒๖๑๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว ( User ID) 
และรหัสผ่าน ( Password ) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
  (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

  (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ดังนี้ 
ชุดที ่๑  งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ           เริ่มต้นที่ จ านวนเงิน  ๑,๘๔๘,๙๐๐.- 
ชุดที ่๒  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ   เริ่มต้นที่ จ านวนเงิน  ๑,๐๑๔,๓๐๐.- 
  (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย      
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 

 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ      
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา   
ขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละที่ก าหนด จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าก าหนด จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ดังนี้.-     
         ชุดที่ ๑  งานถนน , งานวางท่อฯ   จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ าไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๓,๐๐๐ บาท  จากราคา
เริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
         ชุดที่ ๒   งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ    จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ าไม่น้อยกว่าครั้งละ  
๒,๐๐๐ บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่    
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(๗) ห้ามผู้... 



 

-๗- 
 

                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และ เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   
 (๙)  การประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลแบบปิดราคา  (Sealed  Bid  Auction )   
 (๑๐)  ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดเวลาระยะเวลาการ ๕ นาที 
จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
 (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง   ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือข้อตกลง๓  ฝ่าย) ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน ดังต่อไปน้ี  
     ชุดที่ ๑  งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ   
                           หลักประกันซอง  ๙๔,๔๖๕ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
                ชุดที่ ๒  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ  
                          หลักประกันซอง  ๕๐,๗๑๕ บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันต้ังแต่วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด     
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสารประกวดราคา
จ้าง   หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑ )   
                 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

               หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลยางเนิง้ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
               การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม   
 ๖.๒หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  

เว้นแต่... 



 

-๘- 
 

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลยางเนิ้งเท่านั้น 
 ๖.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  
 ๖ .๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา         
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง       
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน        
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา   
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะ           
ไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น     

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ   
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีเสนอราคา
ดังกล่าว  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบล
ยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 



 

-๙- 
๗.๑  เงินสด 
๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน  

หน้านั้นไม่เกิน  ๓วันท าการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ๑.๖(๒) 

๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียว  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 ๙ . อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕  (ศูนย์จุดสองห้า ) ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน   

 ๑๐ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๕ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี -  เดือน  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ของ
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับการอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจ าปีแล้วเท่านั้น  
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ดังนี้  
  ชุดที่ ๑  งานวางท่อ, รางระบายน้ า  ๑๑  โครงการ         ราคากลาง  ๑,๘๔๘,๙๐๐ บาท 
                     ชุดที่ ๒  งานก่อสร้างก าแพงกันดิน,ราวกันตก ๒ โครงการ ราคากลาง  ๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท 
                     ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน ๗วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการ... 
 



 

-๑๐- 
 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน   

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ต่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น         
ผู้ มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๗เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 
  ๑๑ .๖ผู้รับจ้างจะต้องท าป้ายบอกชื่อโครงการ ระบุแหล่งงบประมาณ รายละเอียด ระยะเวลา
ด าเนินการ  ชื่อผู้รับจ้าง ฯลฯ  ติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างเมื่อเริ่มด าเนินการก่อสร้าง และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรียบร้อย 
 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง       

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้  (ค่า K )  จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ค านวณตามสูตร  P  =  (PO) x (K)      โดยก าหนดให้  

 

                 P =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง         
Po =  ราคาค่างานต่อหน่วยงานที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี  

K  =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔ %   
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

งานที่ปรับราคาได้ใช้สูตรการปรับราคา ดังนี้ 
K  =  ๐.๓๕+๐.๒๐lt/lo+๐.๑๕Ct/Co+๐.๑๕Mt/Mo+๐.๑๕St/So ( ทั้ง ๒ ชุด ) 

 K     =  ESCALATION    FACTOR 
 It       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Io       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่เปิดซองฯ    
 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองฯ 



 

-๑๑- 
 

 St      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 So      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 At    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Ao    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 Et     =  ดัชนีราคา  เครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 Eo     = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองฯ     
 Ft      =  ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 Fo    =  ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปิดซองฯ  
สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือ
ภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้ขยายออกไป  
 ๑๓.มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือเทศบาลต าบลยางเนิง้  ไดคั้ดเลอืกผูมี้สทิธิเสนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงาน   หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช . ปวส. และปวท .  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้     
ในอัตราไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๑๐ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย ๑คน  ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ วิศวกรโยธา               วุฒิปริญญาตรี    จ านวน     ๑   อัตรา 
                  ๑๓.๒ ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวส.           จ านวน      ๑   อัตรา 
                  ๑๓.๓ ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวช.           จ านวน      ๑   อัตรา 

 ๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                                 สมพร  เรืองแยม้ 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
                                              วันที่  ๑๑  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


