
 
  

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(ครั้งที่ ๒) 
.................................................  

 

            ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หมู่ที่ ๖  ณ โรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๙,๒๐๐. - บาท            
(สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
 ๒ . ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ง
ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘  
 ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ ,๐๐๐ .-  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลต าบลยางเนิ้งเชื่อถือ  
 ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานทางเทคนิค  โดยส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๖. ๑ คุณลักษณะทางเทคนิควัสดุยางโพลียูรีเทน สนามฟุตซอล 
             (๑) พ้ืนสนามท าจากโพลียูรีเทน หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง
คุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO9001 ได้รับรองมาตรฐานจากสมาคม เช่น IAAF (International Association of 
Athletics Federations) หรือ KSA (Korean Standards Association) 
  (๒) พ้ืนยางโพลียูรีเทน ต้องผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          (๒.๑) ค่าการยึดตัว Elongation at break (%) ต้องไม่น้อยกว่า 547 ตามมาตรฐาน 
ASTM D 412 (Method A , Dumbbell Die C) 
 

(๒.๒) ค่าความ... 
 
 



 

-๒- 
 

          (๒.๒) ค่าความแข็งทนทาน Duromerter Hardness (Shore A) ต้องไม่น้อยกว่า 58 ตาม
มาตรฐาน SATM D 2240 
          (๒.๓) ค่าความแข็งแรงดึง (Tensile strength) ต้องไม่น้อยกว่า 3.1 MPA ตามมาตรฐาน 
ASTM D 412 (Method A , Dumbbell Die C) 
  (๓)  ต้องน าตัวอย่างสนามจ าลองพร้อมตีเส้นเสมือนจริงท าจากพ้ืนยางสังเคราะห์ เคลือบโพลี  
ยูรีเทนแสดงชั้น (Layer) จ านวน 6 ชั้น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 20 
เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งตีเส้นสนามจ าลอง แสดงต่อคณะกรรมการฯ  
    (๔) ต้องมีหนังสือรับรองบุคลากรหรือวิศวกรได้รับการอบรมติดตั้งพ้ืนยางโพลียูรีเทน   
 (๕)  ต้องแสดงเอกสารหรือรูปขั้นตอนกระบวนการท าพ้ืนยาง EPDM โดยใช้เครื่อง Paving 
Machine และ Heating Roller คู่กันเท่านั้นแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 
              (๖) มีหนังสือแสดงผลงานผ่านการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (ชนิดพื้นยางโพลียูรีเทน) กับ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้  
 ๖.๒ ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาชีพประกอบการรับเหมาติดตั้ง
พ้ืนยางสังเคราะห์ชนิด อีพีดีเอ็ม เอสบีอาร์ อีวีเอโพลิยูรีเทน อีพล็อกซี่และยางสังเคราะห์อ่ืนๆ ทุกชนิด 

 ๗. 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 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.–๑๐.๓๐ น. โดย
พร้อมกัน ณ กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน
เดียวกัน 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 ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) 

๒. ก าหนดอบรมวิธีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมอบหมายเลขประจ าตัว 
(USER  ID) และรหัส (Password ) ในวันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๕๙  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- 
 

 ๓. ก าหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง 
๑๑.๓๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่เวลาดังนี้ 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ นิกส์  ในราคาชุดละ ๓๐๐.-  บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัฒนารายได้ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ระหว่างวันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๕๘  ถึง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐ ต่อ   ๑๐๖   ในวันและเวลา
ราชการ หรือสามารถดูประกาศ ประกวดราคา รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคากลาง ได้ทาง-
เวปไซต์ www.theyang.go.th  และเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theyang.go.th/


 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  (e–Auction ) เลขที่  E–จ. ๔ / ๒๕๕๙ 
การจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
................................... 

           ดว้ยเทศบาลต าบลยางเนิง้  อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า“เทศบาล” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หมู่ที่ ๖  ณ โรงเรียนเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์    
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑  (๑) แบบรูปและรายการละเอียด จ านวน  ๗  หน้า 
        (๒) รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะมาตรฐานทางเทคนิค   จ านวน  ๑  หน้า 

       ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
  ๑.๓ แบบแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)  จ านวน  ๓  หน้า 
  ๑.๔ บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)   จ านวน  ๑  หน้า  
  ๑.๕ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๓ ชุด 

 ๑.๖ แบบสัญญาจ้าง  
   ๑.๗  แบบหนังสือค้ าประกัน        

   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒)  หลักประกันสัญญา 

 ๑.๘  บทนิยาม        
   (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑    

 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
     ๒. ๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
     ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ง
ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๘  
 
 



 

-๒- 
 

     ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒. ๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลต าบลยางเนิ้งเชื่อถือ  
  ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานทางเทคนิค  โดยส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      ๒.๖. ๑ คุณลักษณะทางเทคนิควัสดุยางโพลียูรีเทน สนามฟุตซอล 
                     (๑) พ้ืนสนามท าจากโพลียูรีเทน หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
รองคุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO9001 ได้รับรองมาตรฐานจากสมาคม เช่น IAAF (International Association 
of Athletics Federations) หรือ KSA (Korean Standards Association) 
         (๒) พ้ืนยางโพลียูรีเทน ต้องผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                 (๒.๑) ค่าการยึดตัว Elongation at break (%) ต้องไม่น้อยกว่า 547 ตามมาตรฐาน 
ASTM D 412 (Method A , Dumbbell Die C) 
                 (๒.๒) ค่าความแข็งทนทาน Duromerter Hardness (Shore A) ต้องไม่น้อยกว่า 58 
ตามมาตรฐาน SATM D 2240 
                 (๒.๓) ค่าความแข็งแรงดึง (Tensile strength) ต้องไม่น้อยกว่า 3.1 MPA ตาม
มาตรฐาน ASTM D 412 (Method A , Dumbbell Die C) 
   (๓)  ต้องน าตัวอย่างสนามจ าลองพร้อมตีเส้นเสมือนจริงท าจากพ้ืนยางสังเคราะห์ 
เคลือบโพลี  ยูรีเทนแสดงชั้น (Layer) จ านวน 6 ชั้น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งตีเส้นสนามจ าลอง แสดงต่อคณะกรรมการฯ 
 (๔) ต้องมีหนังสือรับรองบุคลากรหรือวิศวกรได้รับการอบรมติดตั้งพ้ืนยางโพลียูรีเทน   
  (๕)  ต้องแสดงเอกสารหรือรูปขั้นตอนกระบวนการท าพ้ืนยาง EPDM โดยใช้เครื่อง 
Paving Machine และ Heating Roller คู่กันเท่านั้นแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๖) มีหนังสือแสดงผลงานผ่านการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (ชนิดพื้นยางโพลียูรีเทน) 
กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้  
  ๒.๖.๒ ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาชีพประกอบการ
รับเหมาติดตั้งพ้ืนยางสังเคราะห์ชนิด อีพีดีเอ็ม เอสบีอาร์ อีวีเอโพลิยูรีเทน อีพล็อกซี่และยางสังเคราะห์อ่ืนๆ      
ทุกชนิด 
  ๒. ๗ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
     (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์    
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



 

-๓- 
 

     (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ส่วนคือ 

 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) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส 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 ๑.๙(๑) 

 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการ ซื้อและการ จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  

  (๒) หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน   

 (๓)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕ 

 (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๕) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน   

ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

 (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  (๗) ของตัวอย่าง , หนังสือรับรองบุคลากรหรือวิศวกร ฯลฯ  
  (๘) เอกสารหรืรูปขั้นตอนกระบวนการท าพ้ืนยาง EPDM โดยใช้เครื่อง Paving Machine และ 

Heating Roller คู่กัน 
  (๙) เอกสารอื่น ตามคุณสมบัติเฉพาะมาตรฐานทางเทคนิค ตามท่ีเทศบาลก าหนดในข้อ ๖ 

                       (๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๒)   
 

๔. การเสนอ... 
 



 

-๔- 

๔. การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
( กรณีนี้หมายความว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างมายื่น  โดยต้อง
กรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย  แต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา  
และเม่ือผลการประมูลได้ผู้ประมูลราคารายต่ าสุดแล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะแจ้งให้ผู้เสนอราคา     
รายต่ าสุดดังกล่าวมากรอกจ านวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ก่อนเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างต่อไป ) 
  ๔ .๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิอชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ  
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  ดังนี้ 
 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู  
ร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

 ๔ .๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E – จ. ๔ / ๒๕๕๙ ”  ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตาม
โครงการฯ  ในวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตั้งแตเ่วลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )   
                     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๘ (๑)  ณ 
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓ .๒ และแจ้ง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใด
ที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว  ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา    
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่ง 



 

-๕- 
 

ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 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 เพื่อให้การประมูลฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑ ) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ 
มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐ .๐๐ น.– ๑๕.๐๐น.  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ 
สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๔๙๒ ถนนเชียงใหม่–ล าปาง ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  โทร ๐๕๓–๒๖๑–๑๗๔ ต่อ ๔๒๗๓  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (UserID) และรหัสผ่าน 
( Password )  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอฯแล้ว 
  (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

  (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่   ๒,๓๕๙,๒๐๐.- 
  (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)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว     

 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว 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) ผู้เสนอ... 
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 (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือข้อตกลง ๓ ฝ่าย) ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

 ๕. หลักประกันซอง 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงิน  ๑๑๗,๙๖๐. - บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)   โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันต้ังแต่วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด     
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสารประกวดราคา
จ้าง   หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๗ (๑ )   
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

               หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลยางเนิง้จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้้ าประกัน
ภายใน  ๑๕   วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
                การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม   
 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล
ยางเนิ้งเท่านั้น 
 ๖.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ  
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน 

๖.๔ ในการ… 
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 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  
 ๖ .๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดย    
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา   
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น      
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา  
รายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑. ๘  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีเสนอราคาดังกล่าว  
และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑. ๖ กับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบล
ยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๗.๑  เงินสด 
๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ๑.๗(๒) 

๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๗ (๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว 



 

-๘- 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้  
 งวดที่ ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน  ดังนี้ 

- ปรับพื้นที่ วางผัง เทคอนกรีตพ้ืนสนาม แล้วเสร็จเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบรูปและรายการ 
 

 งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘๕ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน ดังนี้ 
  - ปูพื้นสนามด้วยยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน พร้อมตีเส้นสนาม ถมดินรอบสนาม ปลูกหญ้านวลน้อย 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ส่งมอบครุภัณฑ์สนาม และงานอ่ืน ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ 

 ๙ . อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕  ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐ .๑๐  (ศูนย์จุดหนึ่ง)  ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน  

 ๑๐ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๖ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี -  เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้อง         
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
       ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้ง
รายการจัดสรรตามบัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  งบ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อก่อสร้าง จ้างก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว  ๔๔ เมตร ณ โรงเรียน
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   จึงไม่ปรากฏรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๕๙  

                         การจัดจ้างครัง้นี ้จะมีการลงนามในสัญญาต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับแจ้งใบอนุมัติเงิน
ประจ างวด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดแบบแปลนในส่วนของพ้ืน
สนามฟุตบอล  จากเดิมรายละเอียดแบบแปลนปูด้วยโพลีโพรไพลีน โคโพลีเมอร์ ( Polypropylene Copolymer )  
เปลี่ยนเป็นพ้ืนสนามฟุตซอลปูด้วยยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (  Polyurethane ) แล้วเท่านั้น   ส าหรับกรณีท่ีไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ เทศบาลต าบลยางเนิ้งสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้  หรือกรณีไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนพื้นสนามฯ เทศบาลต าบลยางเนิ้งสามารถใช้ตามแบบแปลนฯเดิมได้  
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๙,๒๐๐ บาท ( สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
 ๑๑ .๒ เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น   
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 



 

-๙- 
 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน ๗วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ต่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ 
(๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    

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

๑๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 
  ๑๑ .๖ ผู้รับจ้างจะต้องท 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 =  ราคาค่างานต่อหน่วยงานที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
แล้วแต่กรณี 
                  K  =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  ๔ % เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม ๔ %  เมื่อ
ต้องเรียกค่างานคืน 

       งานที่ปรับราคาได้ใช้สูตรการปรับราคา ดังนี้ 
  งานผิวถนน ค.ส.ล.   K   = ๐.๓๐+๐.๑๐lt/lo+๐.๓๕Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๑๕St/So 

 K     =  ESCALATION    FACTOR 
 It       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Io       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่เปิดซองฯ 



 

-๑๐- 
 

 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่เปิดซองฯ    
 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 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 าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้ขยายออกไป  
 ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือเทศบาลต าบลยางเนิง้  ไดคั้ดเลอืกผูมี้สทิธิเสนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงาน   หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช . ปวส. และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา    
ไม่ต่ 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 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
วันที่   ๘   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 


