
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง)

ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) (ครั้งท่ี 2)

-----------------------------------------
เทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการกอสรางสนามฟุตซอล

ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 2,013,000 บาท (สองลานหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา นั้น

5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองสระแกว
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 805,200 บาท (แปดแสนหาพันสองรอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนท่ี “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ

7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

9. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยเวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ กองชาง ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี
11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป

/กําหนดยื่น....
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กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ กองชาง ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี
11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป

/กําหนดยื่น....





เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E2/2560
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง)

ตําบลสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว (ครั้งท่ี 2)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

…………………………………….…...
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสราง

สนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแกวกําหนด ราคากลางคากอสราง 2,013,000 บาท (สองลานหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 805,200 บาท (แปดแสนหาพันสองรอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ี
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนท่ี “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ

2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบไุวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝมือชาง

5.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน ตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือไมต่ํากวา ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง เปนหัวหนาควบคุมงานประจํา
หนางาน จํานวน 1 คน

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
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3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
(8) สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่มทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E2/2560 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ ในวันท่ี
17 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว ช้ัน 3
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือ
เปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผู มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี
เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 2,013,000 บาท
(สองลานหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว

(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000 บาท (สีพ่ันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว
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(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 100,650 บาท (หนึ่งแสนหกรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
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6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาไดตอเม่ือไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเทานั้น
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8. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงงวดงานออกเปน 1 งวด ระยะเวลากอสราง 120 วัน

รายละเอียดดังนี้
งวดท่ี 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง

120 วัน จะจายใหผูรับจางเม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล พ้ืนยางสังเคราะหผสมยางธรรมชาติ ขนาดกวาง 20 เมตร

ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว แลวเสร็จ
- ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน
- สงมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับการจาง แลวเสร็จ

ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 120 วัน
9. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก

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 เปนเงินท้ังสิ้น 2,013,000 บาท (สองลานหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน)

11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได
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(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม

11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

12. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใหผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

12.1 หัวหนาควบคุมงานประจําหนางาน จํานวน 1 คน
- ตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทางดานการกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ

13. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางกอนลง
มือปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ปาย (ณ บริเวณสถานท่ีกอสรางของโครงการ) ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

13.1 ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอ และหมายเลขโทรศัพท
13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของกอสราง
13.3 ปริมาณงานกอสราง
13.4 ชื่อ ท่ีอยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
13.5 ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดของงานกอสราง
13.6 วงเงินคากอสราง
13.7 คากอสรางครั้งนี้ไดมาจาก
13.8 ชื่อเจาหนาท่ีผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท
13.9 วัน/เดือน/ป การรับประกันความชํารุดบกพรอง



















 
แบบ ปปช. 01 

 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ต าบลสระแก้ว  
 อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 2) 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2,013,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน  โดยท าการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
  

4. ราคากลางค านวณ   ณ วันที ่26 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 2,013,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  
 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)  
6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นายสุทัศน์  อรัญ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ 
 2. นายประกอบ  เมทา  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  กรรมการ  
 3. นายไพบูลย์   อิ่มอุดม ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  กรรมการ        
   


