
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  ประกวดราคาจางกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.  

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
.................................................  

 

            ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. รวม  ๖  โครงการ งบประมาณ ๔,๐๙๙,๐๐๐ บาท  โดย
แบงการประมูลเปน ๒ ชุด ตามรายการ  งบประมาณและราคากลาง ดังนี้.- 

ชุดที่ ๑  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ  จํานวน  ๔  โครงการ  งบประมาณและราคากลาง  
๒,๐๘๑,๐๐๐.-  บาท ประกอบดวย.- 

๑) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะสายบานลุมรองยาว หมูท่ี 
๑ ตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณและราคากลาง  ๗๘๑,๐๐๐  บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐  เมตร ยาว ๑๓๕  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๔  บอ  ความยาวรวม  ๑๔๙  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

๒) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
หมูท่ี ๒ ตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณและราคากลาง ๘๒๗,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓๒  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๕  บอ ความยาวรวม  ๑๔๗  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

๓) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังธนาคารกรุงเทพ หมูท่ี 
๓ ตําบลยางเนิ้ง งบประมาณและราคากลาง ๙๕,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๕  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๒ บอ ความยาวรวม  ๑๗  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

๔) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายประสิทธิ์ อารีพันธ – หนา
บานนางอรพิน เงาทอง หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง งบประมาณและราคากลาง ๓๗๘,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว  ๑๑๔  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๖ บอ ความยาวรวม  ๑๓๐  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

………………………… 

ชุดที่ ๒  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ จํานวน ๒ โครงการ   งบประมาณ และราคากลาง  
๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

๑) กอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะ
หนารานแฝดประดับยนต หมูท่ี ๕ ตําบลยางเนิ้ง งบประมาณและราคากลาง  ๘๔๘,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร  ยาง  ๕๔  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๗  บอ  และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
๓) กอสราง… 

 



 

                                      -๒- 

๒) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยสวนนายอินทร แสงวรรณ – สวนนาย
ประสิทธิ์ เข่ือนคํา หมูท่ี ๖ ตําบลยางเนิ้ง งบประมาณและราคากลาง  ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท 

   โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๙๘  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.
จํานวน  ๒๒  บอ ความยาวรวม  ๒๒๐  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

………………………………. 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ๒ . ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ /
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๗  
 ๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
 ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ( ท้ัง ๒ ชุด ) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาเดียว โดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งเชื่อถือ  
 ๖. ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
 (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ             
               (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ      
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส( e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซต           
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

      (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 กําหนดดูสถานท่ีกอสรางใน วันท่ี  ๘  ธันวาคม   ๒๕๕๙  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. โดย
พรอมกัน   ณ  กองชาง   สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน          
วันเดียวกัน ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป   

 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส  อบรมวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  มอบหมายเลขประจําตัว ( USER  ID )  และรหัส ( Password )  และกําหนดประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามวัน เวลาและสถานที่  ดังนี.้ 

๑. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส  ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ท่ีวาการอําเภอสารภี) 

ชุดท่ี ๑… 



 

-๓- 

                ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ รวม ๔ โครงการ – ยื่นเอกสารฯระหวางเวลา ๐๙.๐๐  น. ถึง 
๐๙.๔๕ น. 
    ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ รวม ๒ โครงการ  - ยื่นเอกสารฯระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๐.๔๕ น. 

๒. กําหนดอบรมวิธกีารประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และมอบหมายเลขประจําตัว (USER  
ID) และรหสั ( Password ) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐ .๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น.  ณ บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม  สํานักงานตั้งอยู เลขท่ี  ๔๙๒  ถนนเชียงใหม –ลําปาง  ตําบลทา
ศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โทร ๐๕๓ – ๒๖๑ – ๑๗๔ ตอ ๔๒๗๓                           
 ๓. กําหนดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ บริษัท กสท  โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหมเวลาดังนี ้
       ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๔ โครงการ -ระหวางเวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. 
    ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๒ โครงการ -ระหวางเวลา  ๑๑.๑๕ น. ถึง ๑๑.๔๕ น. 

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส  ในราคาชุดละ  ๕๐๐ .-  บาท  
( หารอยบาทถวน )  ไดท่ีงานพัฒนารายได  สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน   
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓ -๓๒๑๔๒๐ ตอ ๑๐๖  ในวัน  และ
เวลาราชการ  หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคํานวณราคากลาง    ไดทางเวปไซต
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  www.theyang.go.th  และเวปไซตของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 
 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส  (e – Auction ) เลขท่ี  E – จ. ๑ / ๒๕๖๐ 
การจางกอสรางสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ตามประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ลงวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
................................... 

 

           ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ เทศบาล”  มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. รวม  ๖ โครงการ งบประมาณ 
๔,๐๙๙,๐๐๐ บาท  โดยแบงการประมูลเปน ๒ ชุด ตามรายการ ดังนี้.- 

ชุดที่ ๑  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ  จํานวน  ๔  โครงการ  งบประมาณและราคากลาง  
๒,๐๘๑,๐๐๐.-  บาท ประกอบดวย. 

๑) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะสายบานลุมรองยาว หมูท่ี 
๑ ตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณและราคากลาง  ๗๘๑,๐๐๐  บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐  เมตร ยาว ๑๓๕  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๔  บอ ความยาวรวม  ๑๔๙  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

๒) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
หมูท่ี ๒ ตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณและราคากลาง ๘๒๗,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓๒  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๕  บอ ความยาวรวม  ๑๔๗  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

๓) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังธนาคารกรุงเทพ หมูท่ี 
๓ ตําบลยางเนิ้ง งบประมาณและราคากลาง ๙๕,๐๐๐ บาท 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๕  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๒ บอ ความยาวรวม  ๑๗  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

๔) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายประสิทธิ์ อารีพันธ – หนา
บานนางอรพิน เงาทอง หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง 

    โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว  ๑๑๔  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๑๖ บอ ความยาวรวม  ๑๓๐  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ
และราคากลาง ๓๗๘,๐๐๐ บาท 

………………………… 

ชุดที่ ๒  งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ จํานวน ๒ โครงการ   งบประมาณ และราคากลาง  
๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

๑) กอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะ
หนารานแฝดประดับยนต หมูท่ี ๕ ตําบลยางเนิ้ง 

    โดยกอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร  ยาง  ๕๔  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน  ๗  บอ  และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 



 

๒) กอสราง… 
                                      -๒- 

๒) กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยสวนนายอินทร แสงวรรณ – สวนนาย
ประสิทธิ์ เข่ือนคํา หมูท่ี ๖ ตําบลยางเนิ้ง 
       โดยกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๑๙๘  เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.
จํานวน  ๒๒  บอ ความยาวรวม  ๒๒๐  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

……………………………… 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด  

       ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส     
  ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
       ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

                  ๑.๕ แบบสัญญาจาง  
           ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน        

   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 

 ๑.๗ บทนยิาม        
   (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑    

       (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒    

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
       ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
       ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการ  
สั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒ .๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
ตามขอ ๑.๗ 
 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิบัติไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  ๕๐๐ ,๐๐๐ .-บาท ( ท้ัง ๒ ชุด )  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาเดียว 
โดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งเชื่อถือ   



 

  ๒.๖ ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้                     (๑) บุคคล… 

-๓- 

     (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                       (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-GP)   ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส   ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซต  
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
     (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา    
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน ๒ สวนคือ 

 ๓.๑. สวนที่ ๑อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                       (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

      (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                           (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล        
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)   สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)   

  (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย    หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ( ถามี )  
  (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๘(๑) 

 

 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี) 
 (๒) หนังสือมอบอํานาจ  ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน    
 (๓)  หลักประกันซอง  ตามขอ  ๕ 

 (๔)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๕) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากอสรางซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ คาแรงงาน   

ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 

 (๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
                       (๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ท้ังหมดท่ีไดยื่น   ตามแบบในขอ  ๑.๘ (๒)   



 

 
 

๔. การเสนอ… 
-๔- 

๔. การเสนอราคา 
     ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย

ระบบอิเล็คทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

 ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
( กรณีนี้หมายความวา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากอสรางมายื่น  โดยตอง
กรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกลาวใหเรียบรอย  แตผูประสงคจะเสนอราคายังไมตองกรอกรายละเอียดของราคา  
และเม่ือผลการประมูลไดผูประมูลราคารายต่ําสุดแลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะแจงใหผูเสนอราคา  
รายต่ําสุดดังกลาวมากรอกจํานวนเงินใหตรงกับราคาท่ีเสนอไวกอนเสนอผูมีอํานาจสั่งจางตอไป) 
  ๔ .๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วนั นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิอชอบราคาท่ีตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ  
ไมเกินจํานวนวัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  ดังนี้ 
      ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ ๔ โครงการ -กําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน 
 ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ ๒ โครงการ -กําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน 
 ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู  
รางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

 ๔ .๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “เอกสารประกวดราคา
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E – จ. ๑ / ๒๕๖๐ ”ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตาม
โครงการ  ในวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  (ท่ีวาการอําเภอสารภี )  เวลา ดังนี้ 
        ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ ๔ โครงการ -ยื่นเอกสารฯระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๔๕ น. 
 ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ฯ ๒ โครงการ -ยื่นเอกสารฯระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๔๕ น. 
 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูประสงคจะเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑ .๗ (๑)  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓ .๒และแจงผูประสงค    
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดท่ี      
มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคาทราบแลว 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน



 

ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๗ (๒)  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิผูเสนอราคา  และเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน                                                                ผูประสงค… 

-๕- 

 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา    
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การ
วินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ 

บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และ
กําหนดวัน  เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ี   
อยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑ )  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ๒๖  
ธันวาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐ .๐๐ น .– ๑๕.๐๐น.  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม  สํานักงานตั้งอยู เลขที่ ๔๙๒ ถนนเชียงใหม–ลําปาง ตําบลทาศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
โทร ๐๕๓–๒๖๑–๑๗๔ ตอ ๔๒๗๓  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (UserID) และรหัสผาน ( Password )  
เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
  (๒) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส   

  (๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที ่ดังนี ้
           ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๔ โครงการ - เริ่มตนท่ี จํานวนเงิน  ๒,๐๘๑,๐๐๐.- 
                    ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๒ โครงการ - เริ่มตนท่ี จํานวนเงิน ๒,๐๑๘,๐๐๐.- 
  (๔) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถามี)  รวมคาใชจาย   
ท้ังปวงไวดวยแลว 
 (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 
 (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอ      
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคา   
ข้ันต่ํา (Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว                             
( ท้ัง ๒ ชุด )  



 

 (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

(๘) ผูมีสิทธิ… 
-๖- 

 (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา   
 (๙) การประมูลครั้งนี้เปนการประมูลแบบปดราคา  (Sealed  Bid  Auction )   
 (๑๐)  ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไมมีตอเวลา กอนหมดเวลาระยะเวลาการ ๕ นาที 
จะไมแสดงสถานะของผูคา (ซอนสัญลักษณคอน) 
 (๑๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง   ในการประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (หนังสือขอตกลง ๓  ฝาย) รวมกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 ๕. หลักประกันซอง 
      ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน ดังตอไปน้ี 
            ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ๔ โครงการ – หลักประกันซอง  ๑๐๔,๐๕๐ บาท ( หนึ่งแสนสี่
พันหาสิบบาทถวน ) 
       ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ํา ๒ โครงการ  - หลักประกันซอง  ๑๐๐,๙๐๐ บาท ( หนึ่งแสน
เการอยบาทถวน ) 
  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันต้ังแตวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด     
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลยางเน้ิง  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีย่ืนเอกสารประกวดราคา
จาง หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๖ (๑ )   
                 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
               หลักประกันซองตามขอนี้  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว    
               การคืนหลักประกันซอง  ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม   
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔  แลวคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น   
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย



 

ระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลยางเนิ้งเทานั้น 

๖.๓ เทศบาล... 
                                                          -๗- 

 ๖.๓ เทศบาลตําบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                     (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง 

                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา   
รายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลยางเนิ้งมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
 ๖ .๕ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทรงไวสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลยางเนิ้งเปนเด็ดขาด       
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน        
ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน 
 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะใหผูมีสิทธิเสนอราคา   
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น      
 ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส       
วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส        
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๗  เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีเสนอราคา
ดังกลาว  และเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

 ๗. การทําสัญญาจาง  
      ผูชนะการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ ๑.๕ กับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาล
ตําบลยางเนิ้งยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้



 

๗.๑  เงินสด 
 

๗.๒ เช็ค… 
                                        -๘- 

๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลยางเนิ้งโดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน หนา
นั้นไมเกิน  ๓วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖(๒) 

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๘. คาจางและการจายเงิน 
 เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จะจายเงินคาจางเปนงวดเดียว  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 ๙ . อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ ๑๕  ใหคิดในอัตรารอยละ ๐ .๒๕  (ศูนยจุดสองหา)  ของคาจางตาม

สัญญาตอวัน ( ท้ัง ๒ ชุด )  

 

 ๑๐ การรับประกันความชํารดุบกพรอง  
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา

จางตามแบบดังระบุในขอ ๑ .๕ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป -  เดือน นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตอง         
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ
  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ของ
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕ ๖๐ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟาถนน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  การลงนามในสัญญาจะ
กระทําไดตอเม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับการอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  ดังนี้  
                    ชุดท่ี ๑ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๔ โครงการ – ราคากลาง ๒,๐๘๑,๐๐๐ บาท (สองลาน
แปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน ) 
 ชุดท่ี ๒ งานกอสรางวางทอระบายน้ําฯ ๒ โครงการ - ราคากลาง ๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท ( สองลาน
หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน ) 
 ๑๑ .๒ เม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได 
ตกลงจางตามการประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และ



 

สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปน 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

(๑) แจงการสั่ง… 
                                                         -๙- 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินเจาทาภายใน ๗วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเจาทาให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ี
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

 (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส       
ตอเทศบาลตําบลยางเนิ้งแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผู       
มีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ  (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    

๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก 
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)   รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕  เทศบาลตําบลยางเนิ้งสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี ) 
  ๑๑ .๖ ผูรับจางจะตองทําปายบอกชื่อโครงการ ระบุแหลงงบประมาณ รายละเอียด ระยะเวลา
ดําเนินการ  ชื่อผูรับจาง ฯลฯ  ติดตั้งบริเวณสถานท่ีกอสรางเม่ือเริ่มดําเนินการกอสราง และ เม่ือกอสรางแลวเสร็จ
เรียบรอย 
 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง       

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาได  (คา K )  จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการตอไปนี้ 
 คํานวณตามสูตร  P  =  (PO) x (K)      โดยกําหนดให  
                  P =  ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหกับผูรับจาง         
Po =  ราคาคางานตอหนวยงานท่ีผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 

K  =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักดวย  ๔ % เมื่อตองเพิ่มคางาน หรือบวกเพิ่ม ๔ %   
เมื่อตองเรียกคางานคืน 

      งานที่ปรับราคาไดใชสูตรการปรับราคาดังนี ้
  งานวางทอระบายน้ํา  K=  ๐.๓๕+๐.๒๐lt/lo+๐.๑๕Ct/Co+๐.๑๕Mt/Mo+๐.๑๕St/So 
                  งานผิวจราจร           K=  ๐.๓๐+๐.๑๐lt/lo+๐.๓๕Ct/Co+๐.๑๐Mt/Mo+๐.๑๕St/So 



 

  งานทอเหลี่ยม          K=  ๐.๓๐+๐.๑๐lt/lo+๐.๑๕Ct/Co+๐.๒๐Mt/Mo+๐.๒๕St/So 
 K     =  ESCALATION    FACTOR 
 It       =  ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Io =  ดัชนี… 
                                                           -๑๐- 

 Io       =  ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต   ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต   ในเดือนท่ีเปดซองฯ    
 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 St      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

 So      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 At    =  ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Ao    =  ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 Et     =  ดัชนีราคา  เครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีสงงานแตละงวด  
 Eo     = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีเปดซองฯ     
 Ft      =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด  
 Fo    =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีเปดซองฯ  

                 สูตรการปรับราคา  (สูตรคา K)  จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดขยายออกไป  
 

 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
                 เม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกรมแรงงาน   หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองใหเขารับราชการได  ใน
อัตราไมต่ํากวา รอยละ ๑๐ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑คน  ในแตละสาขาดังตอไปนี้ 
 ๑๓ .๑ วิศวกรโยธา                วุฒิปริญญาตรี     จํานวน    ๑  อัตรา 
                  ๑๓.๒  ชางโยธาหรือกอสราง      วุฒิ  ปวส.           จํานวน     ๑  อัตรา 
                  ๑๓.๓  ชางโยธาหรือกอสราง      วุฒิ  ปวช.           จํานวน     ๑  อัตรา 

 ๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 
 
 

                       นายดํารง  พ้ืนผา 
 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                                        วันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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