ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง)
ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
-----------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 2,013,000 บาท (สองลานหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจ งเวี ยนชื่อแลว หรื อไมเ ป นผู ที่ได รับ ผลของการสั่งใหนิ ติ บุคคลหรือ บุคคลอื่ นเป นผู ทิ้งงานตามระเบีย บของทาง
ราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา นั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองสระแกว
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการก อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็ กทรอนิ กสในวงเงินไมนอยกวา 805,200 บาท (แปดแสนหาพั นสองร อยบาทถวน) และเป นผลงานที่เป น
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ
7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยเวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กํ าหนดดู สถานที่ ก อสร าง ในวั นที่ 11 มกราคม 2560 ระหว างเวลา 10.00 น. ถึ งเวลา 12.00 น.
ณ กองช าง ชั้ น 2 อาคารสํ านั กงานเทศบาลเมื องสระแก ว และกํ าหนดรั บฟ งคํ าชี้ แจงรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ในวั นที่
11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป
/กําหนดยื่น....

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E2/2560
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง)
ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
…………………………………….…...
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสราง
สนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาล
เมื องสระแก วกํ าหนด ราคากลางค าก อสร าง 2,013,000 บาท (สองล านหนึ่ งหมื่ นสามพั นบาทถ วน) ด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประมู ลจ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว
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2.6 ผูประสงค จะเสนอราคาจะต องเปนนิติ บุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดี ยวกั นกั บงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 805,200 บาท (แปดแสนหาพันสองรอยบาทถวน) และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื ่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัทจํากั ดหรือบริ ษัทมหาชนจํ ากัด ให ยื่นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาข อตกลงที่ แสดงถึงการเข าเป นหุ นส วน (ถ ามี) สํ าเนาบั ตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง
5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมดที่ไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1)

-3–
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
(8) สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป ระสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสั ญญา แบบรูป และรายละเอี ยด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูล จางทั้งหมดเสี ยกอนที่จ ะตกลงยื่ น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E2/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่
17 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว ชั้น 3
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่ อพ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ า งด วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว จะไม รั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค จะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน ร วมกั นระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ตามข อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

-4หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ล ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมู ลจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให ผู แทนผู มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติ ดต อสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา และกํ าหนดวั น เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 2,013,000 บาท
(สองลานหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมู ลจ างด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส จะต องต่ํ ากว าราคาเริ่ มต นในการประมู ล และจะต องเสนอลดราคาขั้ นต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000 บาท (สีพ่ ันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว

-5(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องวางหลั ก ประกั น ซองพร อมกั บ การยื่ น ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค
จํานวน 100,650 บาท (หนึ่งแสนหกรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมือ่ ผูม ีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

-66.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มีสิ ทธิ เสนอราคาเป นผู ทิ้งงาน ไม ว าจะเป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ได รั บการคัดเลื อกหรื อ
ไม ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได ว าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอั นเป นเท็ จหรื อใช ชื่ อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญ ญาได คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล หรื อเทศบาลเมื อ งสระแก ว จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น
ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให เชื่ อได ว าผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาสามารถดํ าเนิ น งานตามการประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็ จจริง ภายหลั งจากการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเทานั้น
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รายละเอียดดังนี้

8. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงงวดงานออกเปน 1 งวด ระยะเวลากอสราง 120 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง
120 วัน จะจายใหผูรับจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล พื้นยางสังเคราะหผสมยางธรรมชาติ ขนาดกวาง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว แลวเสร็จ
- ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน
- สงมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับการจาง แลวเสร็จ
ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 120 วัน
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การลงนามในสั ญญาจะกระทําไดต อเมื่อ “เทศบาล” ได รับการโอนจั ดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนคากอสรางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ในการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 2,013,000 บาท (สองลานหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูล จ างดว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส แล ว ถ าผู รับ จ างจะตองสั่งหรื อนําสิ่งของมาเพื่ องานจ าง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
ส งเสริ มการพาณิ ชย นาวี ภายใน 7 วั น นั บตั้ งแต วั นที่ ผู รั บจ างสั่ ง หรื อซื้ อของจากต างประเทศ เว นแต เป นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-8(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ต างประเทศมายั งประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส งเสริ มการพาณิ ช ยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้ น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผู มีสิทธิ เสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติ งานก อสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน
- ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ
13. ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ปาย (ณ บริเวณสถานที่กอสรางของโครงการ) ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท
13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง
13.3 ปริมาณงานกอสราง
13.4 ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง
13.6 วงเงินคากอสราง
13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก
13.8 ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง

แบบ ปปช. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว(ครั้งที่ 2)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,013,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยทาการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 จานวนเงิ2,013,000
น
บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายสุทัศน์ อรัญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เมทา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ กรรมการ
3. นายไพบูลย์ อิ่มอุดม ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน กรรมการ

