
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว 
เรื่อง  ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทยขนาดกว้าง 11  เมตร  ยาว  23  เมตร                      

ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction) 
เลขที่ Eจ 1/2559 

-------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว   มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทย  

ขนาดกว้าง 11  เมตร  ยาว  23  เมตร  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด จ านวน  1  อาคารและป้ายระหว่าง
ด าเนินการ   จ านวน    1  ปา้ย  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น          
-๒,515,000.-บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
                    ๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
           ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
หรือของหน่วยการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกรมสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม
ข้อ 1.7 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวและมีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกันกับท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สัญญาเดียว  ในวงเงินไม่
น้อยกว่า -1,006,000-บาท  (หนึ่งล้านหกพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลต าบลหนองบัวเชื่อถือได้โดยเป็นสัญญาเดียว 
  6. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วยในสาระส าคัญ 
  7.  เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 8 . บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล  
ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ 
 

/ได้มี... 
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ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20  เดือน เมษายน  
พ.ศ.๒๕๕9 ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐ น.   ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1  หลังส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองบัว (ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง  แต่ถือว่าผู้มายื่นซองฯ ยอมรับเงื่อนไขของทางเทศบาลฯ)   

ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9  
ระหว่างเวลา  ๑1.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑2.๐๐  น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับ
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี   และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   10   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9   เวลา  
๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
(ท่ีว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 

  
ผู้สนใจติดต่อซื้อประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาท

ถ้วน)  ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ระหว่างวันที่ 11 , 12 , 18 , 19 , 20 , 21 และ  22  เมษายน 
๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th   
และ www.nongbuakan.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๖๓-๕๖๗๙ , ๐-๓๔๖๓-๕๕๒๒ ,   
086 -797-1678  ในวันและเวลาราชการ       
 
     ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน เมษายน      พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                 (นายปัญญา   สัตยกาญจน์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 
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เอกสารประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทยฯ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว      
เลขที่ Eจ ๑ / ๒๕๕9 

-------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล”   มีความประสงค์จะประมูลจ้าง 

โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทย  ขนาดกว้าง 11  เมตร  ยาว  23  เมตร  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด จ านวน  1  
อาคารและป้ายระหว่างด าเนินการ   จ านวน    1  ป้าย  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

ราคากลางของงานประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงิน -๒,515,๐๐๐.-บาท  (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น                 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเองจะน าราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด 
       ๑.๒  แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงาน 
       1.4  หนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                     
(สัญญา  3  ฝ่าย)    

      ๑.5  แบบสัญญาจ้าง                    
               ๑.6  แบบหนังสอืค้ าประกัน 

              (๑) หลักประกันซอง         
              (๒) หลักประกันสัญญา           
                           ๑.7  บทนิยาม 
               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        ๑.8 แบบบัญชีเอกสาร 
              (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
              (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
        ๑.9  กฎเกณฑ์ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒.๒  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  
หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ    
       ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.7   

/2.4 ผู้เสนอราคา... 
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            ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลทีม่ิใช่
นิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ตามประกาศ
เทศบาลต าบลหนองบัวในวงเงินไม่น้อยกว่า  -1,006,000.-  บาท  (หนึ่งล้านหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลหนองบัวเชื่อถือ 

  2.6. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          2.7.  เป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

         2.8.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล  
ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่น แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
         ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 

/(4)ส าเนา... 
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(๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าหรับผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา   พร้อมทั้ง 

รับรองส าเนาถูกต้อง    
(๕)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.8 (๑)  

          ๓.๒   ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑) หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
   (๒) หลักประกันซองตาม ข้อ ๑.6 (๑) 
   (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา) 
   (๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง            
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๖) ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.8 (๒)   
  
   ๔. การเสนอราคา 
                     ๔.๑  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคา ให้ชัดเจน 
           ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง
ให้ครบถ้วน      

         4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วโดยผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน  
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 

   ๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลา  ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   
120   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เริ่มท างาน 

  ๔.5  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  
แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๔.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
บัญชีก่อสร้าง   ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย แล้วจ่าหน้าซองถึง   “คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์”   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี  Eจ ๑/๒๕๕9”   
พร้อมเอกสารส่วนที่   ๑   และส่วนที่  ๒    ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ 3  พฤษภาคม  2559   เวลา ๑1.๐๐ น. ถึง เวลา    ๑2.๐๐  น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของเทศบาลต าบลระดับอ าเภอ   (ท่ีว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี   

/เมื่อพ้น... 
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เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร

เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
         คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอีเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.7 (๑)  ณ  วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่    พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ี
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน  ๓  วัน  นับแตว่ันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ ถือเป็นที่สุด 

         หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะด าเนินกระบวนการเสนอ
ราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระยวนการเสนอราคา  แต่
ต้องสิ้นสุดกระบวยการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน  เวลา  เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ    

 คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯเพ่ือให้การประมูลฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ                             
     ๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้                   

 (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามวัน เวลา  สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้เลขประจ าตัว  
(User  I D)  และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
       (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                 (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง    เริ่มต้นที่  
2,515,000.-บาท 
                                   (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว    

/(5)ผู้มีสิทธิ... 
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      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
      (๖) ผู้เสนอราคาที่ LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล  และจะต้องเสนอลด
ราคาข้ันต่ า (Minimum  Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   4,000.-บาท  จากราคาเริ่มต้นนากรประมูลฯและการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอราคาลดแล้ว 
       (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
        (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
        (9) ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการ
ประมูล  5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
        (10) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย  ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                 (11) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นส านักงานตลาดกลาง 

   ๕.  หลักประกันซอง 
          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน – 125,750.- บาท  (หนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

               ๕.๑ เงินสด 
                       ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองบัว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วัน  ท าการของทางราชการ 
                       ๕.๓ หนังสอืค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
๑.6 (๑)        

           ๕.๔ หนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ๑.6(๑) 

              ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลหนองบัว  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ     
       ผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่  
      คัดเลือกไว้ให้เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง     หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอ  
      ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
      ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
           ๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองบัว จะ  
       พิจารณาด้วยราคารวม  
                                   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน  
      การเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ (หรือยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง 

ตามข้อ ๔ แล้ว) คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง เล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองบัว เท่านั้น 

6.3  เทศบาล... 
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   ๖.๓ เทศบาลต าบลหนองบัว สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงคเ์สนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฎชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของเทศบาลต าบลหนองบัว 
   (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลจ้างที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
          ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลต าบลหนองบัวมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้   หรือเทศบาลต าบล
หนองบัวมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง                                                                                                                                             
                               ๖.5 เทศบาลต าบลหนองบัว  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นเด็ดขาดผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลต าบลหนองบัว จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตผุลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการไปโดยทุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช่บุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูล เทศบาลต าบลหนองบัว จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลหนองบัวมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น   
   ๖.6 ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอาคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.7 เทศบาลต าบลหนองบัวมีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๗. การท าสัญญาจ้าง  
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓   กับเทศบาลต าบลหนองบัวภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างทีป่ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดย
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาและใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

       (๑) เงินสด 
      (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองบัว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ไว้  ข้อ ๑.6 (๒)  โดยให้ท ากับเทศบาลต าบลหนองบัวเท่านั้น 

 
 

/(4)หนังสือ... 
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      (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.6 (๒)                         
                                 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา    
พ้นจากข้อผูกพนตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
         (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
         เทศบาลต าบลหนองบัว  จะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                        
   ๙. อัตราค่าปรับ 
          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ก าหนดให้คิดอัตราร้อยละ ๐.25 ของราคาจ้างตาม 
     สัญญาต่อวัน                                                                          

  ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ในข้อ  ๑.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง ของงานจ้าง 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า......-.......เดือน....๒.....ปี  นับถัดวันที่เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับมอบงาน
โดยผู้จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....๑๕....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

    ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ประเภทท่ัวไป  

    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  -2,515,000-บาท   (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
                 ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็น           
ผู้จ้าง และได้ตกลงจ้างตามประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน า เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสมารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

      (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   ต่อส านักงาน    
       คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗  วนั นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
       เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

     (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 

/(3)ในกรณี... 
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 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี                                              
                          ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทศบาลต าบลหนองบัวแล้ว จะถอนตัวออกตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) 
และ (7)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลหนองบัวจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและ
อาจพิจารณาเรียกร้อยให้ชดใช้ความเสียกายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                  ๑๑.๔  เทศบาลต าบลหนองบัว  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ    
ข้อก าหนดใน แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
   ๑๒.   เพื่อให้เป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน                                   
ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง   ณ  สถานที่ก่อสร้างของงาน  วัสดุที่ใช้ท าแผ่น
ป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก  หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๒๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๒.๔๐  เมตร โดยมี
รายละเอียดในประกาศดังนี้คือ 
         ๑๒.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
         ๑๒.๒  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
         ๑๒.๓  ปริมาณงานก่อสร้าง 
         ๑๒.๔  ชื่อ  ที่อยู่  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง 
         ๑๒.๕  ระยะเวลาเริ่มต้น  และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 
         ๑๒.๖  วงเงินงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ 
         ๑๒.๗  ราคากลางค่าก่อสร้าง 
         ๑๒.๘  วงเงินค่าก่อสร้างตามท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
         ๑๒.๙  ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงาน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

  ๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
          เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมี  และให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ วิศวกรโยธา    จ านวน   ๑  คน 
๑๓.๒ ช่างวุฒ ิปวช ,ปวส.หรอืปวท.   จ านวน   ๑  คน  

  ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ                                                                
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 

ตามระเบียบได้ก าหนดไว้โดนเคร่งครัด 
          รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสาร  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย     
                      
             เทศบาลต าบลหนองบัว      
 

                                                         
                                                    วันที่         เดอืน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1.ชื่อโครงการ     โครงการก่อสร้างอาคารทรงไทย  ขนาดกว้าง 11  เมตร  ยาว  23  เมตร  ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด จ านวน  1  อาคารและป้ายระหว่างด าเนินการ   จ านวน    1  ป้าย  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักงานเทศบาลต าบล หนองบัว    หมู่ที่ 1  ต าบลหนองบัว
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.วงเงินงบประมาณ    เงินรางวัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  จ านวน 2,515,000.-บาท   (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน     งานอาคาร  
4.ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่    28  มีนาคม 2559     2,515,000.-บาท   (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
5.บัญชีประมาณการราคากลาง 
  5.1. ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 ) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง 
(แบบ  ปร. 5 ) 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          1  นางชฎารัตน์          คงทน 
 2  นางสาวกาญจนา       ลิ้มส าราญ 
 3  นายธนาคาร            วิเศษสิงห์ 
     



   แบบ ปร.5 แผนที่ 1

ปร.5

สวนราชการ       เทศบาลตําบลหนองบัว

ประเภทงาน      อาคาร

เจาของงาน       เทศบาลตําบลหนองบัว

สถานที่กอสราง  บริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลตําบลหนองบัว

แบบเลขที่                     -                     ประมาณราคาตามแบบ    ปร.4     จํานวน        1         แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่            เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559

คาวัสดุและแรงงาน คากอสรางทั้งหมด

รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคารทรงไทย 1,976,535.23             1.2726           2,515,338.73                     

ขนาด กวาง 11 เมตร ยาว 23 เมตร

 ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย         0    %

เงินประกันผลงานหัก   0    %

ดอกเบี้ยเงินกู             7     %

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)  7    %

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 2,515,338.73                     

คิดเปนเงินงบประมาณ 2,515,000.00                     

ตัวอักษร    

ลงชื่อ…………………………...ผูประมาณราคา ลงชื่อ…………………………...ตรวจ          

   (นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน)     (นายบรรเทิง  บัวหลวง)             

      ผูอํานวยการกองชาง       

ลงชื่อ…………………………...เห็นชอบ ลงชื่อ…………………………...อนุมัติ

    (นางสาวสวนา  ลีนะกุล)    (นายปญญา  สัตยกาญจน)

          ปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว

หมายเหตุ

สองลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน

          นายชางโยธา

สรุปผลการประมาณราคา

ลําดับ รายการ FACTOR F 



แบบ ปร.4 แผนที่ 1

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 งานขุดดิน -

 ดินขุด - ถมกลับ 86.72      ลบ.ม -                125.00         10,840.00      10,840.00          

2 งานโครงสราง  

 คอนกรีตรับกําลังอัดประลัยรูปลูกบาศก 240 KSC 92.74      ลบ.ม 1,700.00      157,658.00      436.00         40,434.64      198,092.64        

 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 3.51        ลบ.ม 1,500.00      5,265.00         398.00         1,396.98       6,661.98            

 ทรายหยาบรองพื้น 100.96    ลบ.ม 350.00         35,336.00       91.00           9,187.36       44,523.36          

3 งานเหล็กเสริมโครงสราง

 RB  6 มม. 1,035.01  กก. 26.00          26,910.26       3.40            3,519.03       30,429.29          

 RB  9 มม. 2,201.59  กก. 22.38          49,271.58       2.50            5,503.98       54,775.56          

 DB  12 มม. 3,655.10  กก. 21.00          76,757.10       3.40            12,427.34      89,184.44          

 DB  16 มม. 2,165.71  กก. 20.91          45,285.00       2.50            5,414.28       50,699.27          

 ลวดผูกเหล็ก 1,358.61  กก. 44.00          59,778.84       -              -               59,778.84          

4 งานไมแบบ -               

 ไมแบบ -         ตร.ม 400.00         -                133.00         -               -                   

ค้ํายัน -         ตร.ม -             -                -              -               -                   

ตะปู -         ตร.ม 35.00          -                -              -               -                   

5 งานสี -                -               -                   

สีกันสนิม 79.60      ตร.ม 30.00          2,388.00         35.00           2,786.00       5,174.00            

 สีน้ํามัน 79.60      ตร.ม 30.00          2,388.00         35.00           2,786.00       5,174.00            

สีน้ําพลาสติก 242.00    ตร.ม 78.00          18,876.00       30.00           7,260.00       26,136.00          

ยอดยกไป 581,469.38       

ประมาณราคา       โครงการกอสรางอาคารทรงไทย ขนาด กวาง 11 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

ฝายประมาณราคา  กองชางเทศบาลตําบลหนองบัว

สถานที่กอสราง     บริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการโดย    นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน

ราคาวัสดุสิ่งของ
ลําดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที ่       เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุหนวยรายการ จํานวน
คาแรงงาน

คาวัสดุและคาแรง



แบบ ปร.4 แผนที่ 2

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ประมาณราคา       โครงการกอสรางอาคารทรงไทย ขนาด กวาง 11 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

ฝายประมาณราคา  กองชางเทศบาลตําบลหนองบัว

สถานที่กอสราง     บริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการโดย    นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน

ราคาวัสดุสิ่งของ
ลําดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที ่       เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุหนวยรายการ จํานวน
คาแรงงาน

คาวัสดุและคาแรง

ยอดยกมา 581,469.38       

6 งานโครงสรางหลังคา

กระเบื้องวาว ขนาด 9x9 นิ้ว (สี) 9,931.00  แผน 34.71          344,705.01      -              -               344,705.01        

ครอบจั่ว 194.00    แผน 25.00          4,850.00         -              -               4,850.00            

ครอบสันตะเฆ 30.00      ตัว 25.00          750.00           -              -               750.00              

นอตสกรู 500 ตัว / กลอง 20.00      กลอง 300.00         6,000.00         -              -               6,000.00            

เชิงชายสําเร็จรูป ขนาด 1x8 นิ้ว -         เมตร 125.00         -                35.00           -               -                   

ปดลอนสําเร็จรูป ขนาด 1x6 นิ้ว -         เมตร 65.00          -                35.00           -               -                   

คาแรงมุงหลังคา -         ตร.ม -             -                28.00           -               -                   

เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม. /4.51 กก./ม. 97.00      ทอน 917.00         88,949.00       -              -               88,949.00          

เหล็ก SQ 100x100x3.2 มม. /3.25 กก./ม. 17.00      ทอน 467.00         7,939.00         -              -               7,939.00            

แปสําเร็จรูป เหล็กกัลวาไนซ หนา 0.55  มม. 535.00    ทอน 170.00         90,950.00       -              -               90,950.00          

คาแรงโครงสรางหลังคา 201.51    ตร.ม -             -                8.50            1,712.84       1,712.84            

7 ประตู - หนาตาง

ป1 ประตูกรอบอลูมิเนียม บานกระกระจก 4.00        ชุด 25,000.00     100,000.00      -              -               100,000.00        

 ขนาด 1.70x2.00 ม.

น1 หนาตางกรอบอะลูมิเนียม บานกระจก 12.00      ชุด 25,000.00     300,000.00      -              -               300,000.00        

  ขนาด 1.20x2.50 ม.

ยอดยกไป 1,527,325.23    



แบบ ปร.4 แผนที่ 3

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ประมาณราคา       โครงการกอสรางอาคารทรงไทย ขนาด กวาง 11 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

ฝายประมาณราคา  กองชางเทศบาลตําบลหนองบัว

สถานที่กอสราง     บริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการโดย    นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน

ราคาวัสดุสิ่งของ
ลําดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที ่       เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุหนวยรายการ จํานวน
คาแรงงาน

คาวัสดุและคาแรง

ยอดยกมา 1,527,325.23    

8 งานกอ - ฉาบ

งานผนัง 1   กออิฐบล็อคครึ่งแผน 157.00    ตร.ม 93.00          14,601.00       60.00           9,420.00       24,021.00          

งานผนัง 2 ไมเณอราสําเร็จรูป 122.00    ตร.ม 155.00         18,910.00       75.00           9,150.00       28,060.00          

งานผนัง 3 ปูกระเบื่อง 34.50      ตร.ม 300.00         10,350.00       76.00           2,622.00       12,972.00          

งานฉาบปูนเรียบ 242.00    ตร.ม 58.00          14,036.00       82.00           19,844.00      33,880.00          

9 งานพื้น

ขัดมัน 66.00      ตร.ม 40.00          2,640.00         30.00           1,980.00       4,620.00            

ปูพื้นแกรนิต 273.00    ตร.ม 648.00         176,904.00      125.00         34,125.00      211,029.00        

10 งานฝาเพดาน

ฝายิปซัมบอรด โครงเหล็กอาบสังกะสี หนา 9 มม. 160.00    ตร.ม 155.00         24,800.00       66.00           10,560.00      35,360.00          

ฝาซีเมนตใยหิน โครงเหล็กอาบสังกะสี หนา 6 มม. 164.00    ตร.ม 145.00         23,780.00       55.00           9,020.00       32,800.00          

ยอดยกไป 1,910,067.23    



แบบ ปร.4 แผนที่ 4

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ประมาณราคา       โครงการกอสรางอาคารทรงไทย ขนาด กวาง 11 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

ฝายประมาณราคา  กองชางเทศบาลตําบลหนองบัว

สถานที่กอสราง     บริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการโดย    นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน

ราคาวัสดุสิ่งของ
ลําดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที ่       เดือน  มีนาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุหนวยรายการ จํานวน
คาแรงงาน

คาวัสดุและคาแรง

ยอดยกมา 1,910,067.23    

11 งานระบบไฟฟาแสงสวาง

โคมFLUORESCENT 1 X 18 W 10.00      ชุด 250.00         2,500.00         80.00           800.00          3,300.00            

ชุดโคม FLUORESCENT 2 X 36 W 20.00      ชุด 500.00         10,000.00       120.00         2,400.00       12,400.00          

สวิทชปดเปดทางเดียว 5.00        ชุด 30.00          150.00           70.00           350.00          500.00              

ปลั๊ก สี่เหลี่ยม  3 ขา  คู 10A  250V 12.00      ชุด 130.00         1,560.00         80.00           960.00          2,520.00            

งานเดินสายไฟภายในอาคารอเนกประสงค VAF 2 x2.5 100.00    เมตร 20.57          2,057.00         11.00           1,100.00       3,157.00            

งานเดินสายไฟภายนอก THW  25 ตร.มม. 100.00    เมตร 88.00          8,800.00         5.00            500.00          9,300.00            

งานเดินทอรอยสายไฟ ชนิด พีวีซี ขนาด  3/4 นิ้ว 40.00      ทอน 89.00          3,560.00         6.00            240.00          3,800.00            

งานเดินทอรอยสายไฟ ชนิด พีวีซี ขนาด  1 1/2 นิ้ว 3.00        ทอน 90.00          270.00           7.00            21.00            291.00              

ตูควบคุมวงจรไฟฟาพรอมอุปกรณ 1.00        ชุด 4,500.00      4,500.00         400.00         400.00          4,900.00            

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา  15 A พรอมเดินสายเมน 1.00        ชุด 5,500.00      5,500.00         800.00         800.00          6,300.00            

อุปกรณเดินสายไฟ และขอตอตางๆ 1.00        เหมา 20,000.00     20,000.00       -              -               20,000.00          

รวมคาวัสดุละคาแรงงานเปนเงิน 1,976,535.23    

ประมาณราคาโดย     นายชางโยธา 6ว

 ( นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน )
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