
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 5 โครงการ                                

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
......................................................... 

  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด  
  ราคากลาง   10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
  ค่าแบบแปลน   8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  270 วัน   
  เอกสารแนบท้าย เลขที่ E8/2558 
 

  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด  
  ราคากลาง   7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  ค่าแบบแปลน   6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  240 วัน   
  เอกสารแนบท้าย เลขที่ E9/2558 
 

  โครงการที่ 3.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด 
  ราคากลาง   7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  ค่าแบบแปลน   6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  240 วัน   
  เอกสารแนบท้าย เลขที่ E10/2558 

 

   

  โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด 
  ราคากลาง   336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)    
  ค่าแบบแปลน   300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  90 วัน   
  เอกสารแนบท้าย เลขที่ E11/2558 

 

  โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด 
  ราคากลาง   336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)    
  ค่าแบบแปลน   300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  90 วัน   
  เอกสารแนบท้าย เลขที่ E12/2558 
 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,486,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 



 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น   
  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 
  7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

   ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.         
ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่         
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

  ก าหนดยื่นซองประมูลจ้าง ตามวันและเวลา ดังนี้ 
  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.  
  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  
  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.   
  โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น 

  โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 
 

  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

  ก าหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้ 
  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.  
  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  



  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. 
  โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 
(หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น 

  โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. 
  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สินส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th  
 

อนึ่ง จะลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น 
 
  ประกาศ    ณ   วันที่   6   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2558 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12)  

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

………………..…………………….…... 
 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)       
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสน       
สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
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         2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,131,200 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที ่“เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอ่ืน 
   1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา  
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)   
   5. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง 

                     5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไม่ต่ ากว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจ า
หน้างาน จ านวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1) 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 270 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 

      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ      
ไมเ่กิน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มท างาน 
                          4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

  เม่ือพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสำร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น               
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐาน
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน          
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่           
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

            4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 10,328,000 บาท 
(สิบล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)    

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว 

 

5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 
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          (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 516,400 บาท (ห้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
    

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมอืงสระแก้ว เท่านั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 

6/6.4 ในการตัดสิน.. 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ        
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น      

                        ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา      

ดังระบุในข้อ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7/อนึ่ง เทศบาล.. 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเม่ือได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 8 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน 
รายละเอียดดังนี้ 
  งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  รื้อถอนอาคารเดิมพร้อมปรับพ้ืนที่เตรียมก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  งานเสาเข็มฐานราก แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตฐานราก ,เสาตอม่อ ,คานชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 2 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  
  -  งานคอนกรีตคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
  -  งานพ้ืน GS ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  งานบันได ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 

 

  งวดที่ 3 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  
  -  งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตคานชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานบันได ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
  -  งานวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  
  - งานคอนกรีตคานโครงหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  งานคอนกรีตบันได ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  วางท่อระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
 

8/งวดที่ 5.. 
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  งวดที่ 5 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  
  - งานก่อผนังอาคารชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานหล่อคอนกรีตม้านั่งระเบียงทางเดิน แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
  งวดที่ 6 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - งานก่อสร้างผิวพ้ืนและผนังอาคารชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานติดตั้งสุขภัณฑ์ท้ังหมด แล้วเสร็จ 
  -  งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
  งวดที่ 7 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - งานติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จ 
  -  งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
  -  งานท าผิวหินขัด แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
  งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน     
จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  -  งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ 
  -  งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  งานระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
  - ส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
  -  ปรับพ้ืนที่ก่อสร้างและท าความสะอาดอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 270 วัน 
 

9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

9/11.  ข้อสงวน... 
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11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 10,328,000 บาท 

(สิบล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)    
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) แล้วเท่านั้น  

      ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)     
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน   
                               (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
      11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

10/12. มาตรฐาน... 
 
 
 
 
 



  
 
 

- 10 - 
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10       
ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

     12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน จ านวน 1 คน 
           - ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ 
 

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลง
มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง 
        13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง 
        13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
        13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก 
        13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

    ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 
 
 

   วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
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ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

1 งานโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก

   1.1 รื้ออาคารโรงอาหารเดิมพร�อมปรับพื้นที่ก�อสร�าง 1.00        เหมา -             -             20,000.00    20,000.00    20,000.00          

   1.2 งานเจาะสํารวจดิน (Boring Test) 1.00        งาน 13,500.00    13,500.00    -             -             13,500.00          

   1.3 ดินถม 120.00    ลบ.ม. 70.00          8,400.00      -             -             8,400.00           

   1.4 ขุดดิน - ถมกลับ 50.00      ลบ.ม. -             -             99.00          4,950.00      4,950.00           

   1.5 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.35 x 0.35 x 10.00 ม. 3.00        ต�น 6,935.00      20,805.00    815.20        2,445.60      23,250.60          

   1.6 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.30 x 0.30 x 10.00 ม. 60.00      ต�น 5,082.50      304,950.00  644.20        38,652.00    343,602.00        

   1.7 ค�าแรงสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. 3.00        ต�น -             -             280.00        840.00        840.00              

   1.8 ค�าแรงสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 60.00      ต�น -             -             250.00        15,000.00    15,000.00          

   1.9 ทรายหยาบรองพื้น 31.00      ลบ.ม. 537.39        16,659.09    99.00          3,069.00      19,728.09          

   1.10 คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 140 Ksc 5.00        ลบ.ม. 1,700.00      8,500.00      398.00        1,990.00      10,490.00          

   1.11 คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240 Ksc 370.00    ลบ.ม. 2,000.00      740,000.00  485.00        179,450.00  919,450.00        

   1.12 ไม�แบบ + ไม�เคร�า (คิด 30% ของไม�แบบ) 390.00    ตร.ม. 467.29        182,243.10  -             -             182,243.10        

   1.13 ค�าติดตั้งไม�แบบ + ไม�เคร�า 1,300.00  ตร.ม. -             -             133.00        172,900.00  172,900.00        

   1.14 ตะปูประกอบแบบ (คิด 0.25 กก/ไม�แบบ 1 ตร.ม.) 325.00    กก. 37.38          12,148.50    -             -             12,148.50          

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 1/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

   1.15 เหล็กเสริม -             

          - RB 6 มม. 5.00        ตัน 25,781.66    128,908.30  3,401.00      17,005.00    145,913.30        

          - RB 9 มม. 11.00      ตัน 24,457.32    269,030.52  3,401.00      37,411.00    306,441.52        

          - DB 12 มม. 5.70        ต�น 26,203.18    149,358.13  3,401.00      19,385.70    168,743.83        

          - DB 16 มม. 10.80      ตัน 24,885.98    268,768.58  3,401.00      36,730.80    305,499.38        

          - DB 20 มม. 10.80      ตัน 24,910.19    269,030.05  3,401.00      36,730.80    305,760.85        

          - DB 25 มม. 23.50      ต�น 24,918.69    585,589.22  3,401.00      79,923.50    665,512.72        

   1.16 ลวดผูกเหล็ก 2,004.00  กก. 42.52          85,210.08    -             -             85,210.08          

   1.17 แผ�นพื้นสําเร็จรูปรับ น.น. บรรทุกไม�น�อยกว�า 400 กก./ตรม. 995.00    ตร.ม. 294.00        292,530.00  25.00          24,875.00    317,405.00        

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 1 4,046,988.97    

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 2/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

2 งานโครงสร�างหลังคาเหล็ก

   2.1 แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (23.5 กก/ท�อน) 130.00    ท�อน 766.00        99,580.00    199.75        25,967.50    125,547.50        

   2.2 ท�อเหล็กดํา Dia. 2 1/2" หนา 3 มม. (32.52 กก/ท�อน) 40.00      ท�อน 1,008.00      40,320.00    276.42        11,056.80    51,376.80          

   2.3 ท�อเหล็กดํา Dia. 2" หนา 3 มม. (25.50 กก/ท�อน) 36.00      ท�อน 791.00        28,476.00    216.75        7,803.00      36,279.00          

   2.4 ท�อเหล็กดํา Dia. 1 1/2" หนา 3 มม. (20.22 กก/ท�อน) 20.00      ท�อน 627.00        12,540.00    171.87        3,437.40      15,977.40          

   2.5 ท�อเหล็กดํา Dia. 1" หนา 2.7 มม. (12.90 กก/ท�อน) 27.00      ท�อน 400.00        10,800.00    109.65        2,960.55      13,760.55          

   2.6 แผ�นเหล็กรองหัวเสา หนา 9 มม. (1.20 x 2.40 ม.) 210 กก/แผ�น 1.00        แผ�น 6,300.00      6,300.00      1,785.00      1,785.00      8,085.00           

   2.7 นSอตหัวเสา Dia. 19 มม. 80.00      ตัว 50.00          4,000.00      -             -             4,000.00           

   2.8 ค�าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 6.23        ตัน -             -             8,500.00      52,955.00    52,955.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 2 307,981.25      

หมายเหตุหน�วย

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

จํานวน

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ลําดับที่ รายการ

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 3/10



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

3 งานผนัง

   3.1 ผนังก�ออิฐมอญครึ่งแผ�น 1,200.00  ตร.ม. 219.00        262,800.00  89.00          106,800.00  369,600.00        

   3.2 ผนังก�ออิฐมอญเต็มแผ�น 24.00      ตร.ม. 453.00        10,872.00    144.00        3,456.00      14,328.00          

   3.3 ผนังฉาบเรียบ 2,115.00  ตร.ม. 65.00          137,475.00  82.00          173,430.00  310,905.00        

   3.4 ฉาบปูนโครงสร�าง 980.00    ตร.ม. 65.00          63,700.00    100.00        98,000.00    161,700.00        

   3.5 ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" 175.00    ตร.ม. 253.00        44,275.00    138.00        24,150.00    68,425.00          

   3.6 ผนังก�ออิฐบล็อคแก�ว 28.00      ตร.ม. 1,900.00      53,200.00    89.00          2,492.00      55,692.00          

   3.7 ผนังเซาะร�อง 60.00      ตร.ม. 50.00          3,000.00      113.00        6,780.00      9,780.00           

   3.8 บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 6" 500.00    ม. 40.00          20,000.00    10.00          5,000.00      25,000.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 3 1,015,430.00    

4 งานผิวพื้น

   4.1 พื้นหินขัดพร�อมเส�นแบ�งและม�านั่งหินขัด 1,540.00  ตร.ม. 260.00        400,400.00  153.00        235,620.00  636,020.00        

   4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" 83.00      ตร.ม. 265.00        21,995.00    125.00        10,375.00    32,370.00          

   4.3 จมูกบันได PVC ขนาด 2" 90.00      ม. 60.00          5,400.00      38.00          3,420.00      8,820.00           

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 4 677,210.00      

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 4/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

หมายเหตุ

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

หน�วยลําดับที่ รายการ จํานวน

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

5 งานประตู - หน�าต�าง

   5.1 ป 1 ประตูเหล็กม�วนแบบทึบลอนคู� 1.00        บาน 25,000.00    25,000.00    -             -             25,000.00          

   5.2 ป 2 ประตูไม�อัดสักคู� & วงกบไม�เนื้อแข็ง 2" x 4" พร�อมหน�าต�าง 3.00        บาน 9,500.00      28,500.00    -             -             28,500.00          

   5.3 ป 3 ประตูไม�อัดสักคู� & วงกบไม�เนื้อแข็ง 2" x 4" พร�อมหน�าต�าง 18.00      บาน 7,950.00      143,100.00  -             -             143,100.00        

    5.4 ป4 ประตูไม�อัดสักเดี่ยว & วงกบไม�เนื้อแข็ง 2" x 4" 3.00        บาน 5,250.00      15,750.00    -             -             15,750.00          

   5.5 ป 5 ประตู PVC & วงกบ PVC 3.00        บาน 1,730.00      5,190.00      -             -             5,190.00           

   5.6 ป 5 ประตู PVC & วงกบ PVC 12.00      บาน 1,630.00      19,560.00    -             -             19,560.00          

   5.7 ป 1 ประตูตรวจระบบท�อ 3.00        บาน 800.00        2,400.00      -             -             2,400.00           

   5.8 น 1 หน�าต�างบานเลื่อนอลูมิเนียม 27.00      บาน 16,500.00    445,500.00  -             -             445,500.00        

   5.9 น 2 หน�าต�างวงกบไม�พร�อมบานเกล็ด 3.00        บาน 1,150.00      3,450.00      -             -             3,450.00           

   5.10 น 3 หน�าต�างวงกบไม�พร�อมบานเกล็ด 3.00        บาน 1,850.00      5,550.00      -             -             5,550.00           

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 5 694,000.00      

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 5/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

ลําดับที่ รายการ

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

หน�วย หมายเหตุ

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

จํานวน

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

6 งานมุงหลังคา

   6.1 กระเบื้องลอนคู� 50 x 120 x 0.5 ซม. (สีแดง) 720.00    แผ�น 60.75          43,740.00    16.00          11,520.00    55,260.00          

   6.2 ครอบสันหลังคา 36.00      ตัว 66.00          2,376.00      16.00          576.00        2,952.00           

   6.3 ขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร�อมห�วงเหล็กและแหวนยาง 720.00    ชุด 2.50            1,800.00      -             -             1,800.00           

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 6 60,012.00        

7 งานราวบันได

   7.1 ท�อเหล็กสแตนเลส Dia. 2" หนา 1.2 มม. 7.00        ท�อน 1,100.00      7,700.00      330.00        2,310.00      10,010.00          

   7.2 ท�อเหล็กสแตนเลส Dia 1 1/2" หนา 1.2 มม. 4.00        ท�อน 900.00        3,600.00      270.00        1,080.00      4,680.00           

   7.3 ท�อเหล็กดํา Dia. 2" หนา 2 มม. 14.00      ท�อน 471.50        6,601.00      141.00        1,974.00      8,575.00           

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 7 23,265.00        

8 งานฝ=าเพดาน

   8.1 ฝ]าเพดานชักร�องเป̂อยใต�พื้นสําเร็จรูป 995.00    ตร.ม. 58.00          57,710.00    82.00          81,590.00    139,300.00        

   8.2 ฝ]าเพดาน T - BAR กระเบื้องแผ�นเรียบ หนา 6 มม. 96.00      ตร.ม. 249.00        23,904.00    52.00          4,992.00      28,896.00          

   8.3 ฝ]าเพดานยิปซั่มบอรLด หนา 9 มม. ชนิดมีฟอยสL ฉาบเรียบ 378.00    ตร.ม. 262.00        99,036.00    75.00          28,350.00    127,386.00        

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 8 295,582.00      

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

จํานวน หน�วย หมายเหตุลําดับที่ รายการ

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 6/10



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

9 งานสุขภัณฑA

   9.1 ส�วมนั่งยองไม�มีฐานเคลือบขาว 15.00      ตัว 550.00        8,250.00      105.00        1,575.00      9,825.00           

   9.2 โถปbสสาวะชายพร�อมอุปกรณL 8.00        โถ 1,392.00      11,136.00    298.00        2,384.00      13,520.00          

   9.3 อ�างล�างหน�าพร�อมอุปกรณL 13.00      อัน 2,300.00      29,900.00    298.00        3,874.00      33,774.00          

   9.4 กระจกเงาห�องน้ําอาจารยLกรอบพลาสติกปรับมุม 3.00        บาน 380.00        1,140.00      70.00          210.00        1,350.00           

   9.5 กระจกเงาห�องน้ํานักเรียนกรอบอลูมิเนียม 3.00        บาน 1,200.00      3,600.00      70.00          210.00        3,810.00           

   9.6 ที่ใส�กระดาษชําระเคลือบขาว 3.00        อัน 308.00        924.00        103.00        309.00        1,233.00           

   9.7 กSอกน้ําแขวนผนังชนิดบอลวาลLว 15.00      อัน 130.00        1,950.00      25.00          375.00        2,325.00           

   9.8 Stop Valve 13.00      อัน 110.00        1,430.00      25.00          325.00        1,755.00           

   9.9 ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น 24.00      อัน 100.00        2,400.00      70.00          1,680.00      4,080.00           

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 9 71,672.00        

10 งานทาสี

   10.1 สีน้ําพลาสติกภายใน - ภายนอก 3,490.00  ตร.ม. 35.00          122,150.00  30.00          104,700.00  226,850.00        

   10.2 สีกันสนิม 30.00      ตร.ม. 30.00          900.00        35.00          1,050.00      1,950.00           

   10.3 สีน้ํามัน 210.00    ตร.ม. 30.00          6,300.00      35.00          7,350.00      13,650.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 10 242,450.00      

รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 7/10

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

11 งานระบบไฟฟ=า

   11.1 โคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร�อมอุปกรณL 2 x 36 W 105.00    โคม 1,280.00      134,400.00  135.00        14,175.00    148,575.00        

   11.2 โคมไฟสีขุ�นหลอดฟลูออเรสเซนตLพร�อมอุปกรณL 1 x 36 W 60.00      โคม 550.00        33,000.00    115.00        6,900.00      39,900.00          

   11.3 สวิทซL 22.00      อัน 60.00          1,320.00      18.00          396.00        1,716.00           

   11.4 ปลั๊ก 29.00      อัน 90.00          2,610.00      27.00          783.00        3,393.00           

   11.5 load Center 4.00        อัน 3,000.00      12,000.00    500.00        2,000.00      14,000.00          

   11.6 สายล�อฟ]า 1.00        ชุด 12,000.00    12,000.00    1,800.00      1,800.00      13,800.00          

   11.7 สายไฟ , เทปพันสายไฟและอุปกรณLรัดสาย 1.00        เหมา 15,000.00    15,000.00    -             -             15,000.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 11 236,384.00      

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 8/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

12 งานระบบประปา - สุขาภิบาล

   12.1 ท�อประปา PVC 1/2" ชั้น 13.5 9.00        ท�อน 53.00          477.00        80.00          720.00        1,197.00           

   12.2 ท�อประปา PVC 3/4" ชั้น 13.5 22.00      ท�อน 64.00          1,408.00      80.00          1,760.00      3,168.00           

   12.3 ท�อประปา PVC 2 1/2" ชั้น 8.5 16.00      ท�อน 267.00        4,272.00      100.00        1,600.00      5,872.00           

   12.4 ท�อน้ําทิ้ง PVC 3" ชั้น 8.5 16.00      ท�อน 371.00        5,936.00      140.00        2,240.00      8,176.00           

   12.5 ท�อน้ําทิ้ง PVC 4" ชั้น 8.5 4.00        ท�อน 601.00        2,404.00      220.00        880.00        3,284.00           

   12.6 ท�อน้ําทิ้ง PVC 6" ชั้น 8.5 9.00        ท�อน 1,273.00      11,457.00    440.00        3,960.00      15,417.00          

   12.7 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตรแบบไม�เติมอากาศ 1.00        ชุด 13,200.00    13,200.00    1,980.00      1,980.00      15,180.00          

   12.8 เครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ 400 วัตตL 1.00        ตัว 10,000.00    10,000.00    1,500.00      1,500.00      11,500.00          

   12.9 ข�อต�อ,ข�องอและอุปกรณLยึดและกาวเชื่อมท�อ (คิด 10% ค�าท�อ) 1.00        เหมา 3,711.00      3,711.00      -             -             3,711.00           

   12.10 ถังเก็บน้ําใต�ดินไฟเบอรLกลาส ขนาด 1,600 ลิตร พร�อมอุปกรณL 4.00        ชุด 12,570.00    50,280.00    1,700.00      6,800.00      57,080.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 12 124,585.00      

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 9/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ



ค�าวัสดุ รวมค�าวัสดุ ค�าแรง รวมค�าแรง ค�างานต�นทุน

ราคา / หน�วย (บาท) ราคา / หน�วย (บาท) (บาท)

13 ครุภัณฑA

   13.1 ชุดกระดานดํา 12.00      ชุด 5,000.00      60,000.00    -             -             60,000.00          

   13.2 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16" 72.00      ตัว 1,050.00      75,600.00    -             -             75,600.00          

   13.3 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห�ง ขนาด 15 ปอนดL 4.00        ถัง 500.00        2,000.00      -             -             2,000.00           

   13.4 โตSะและเก�าอี้ครู 12.00      ชุด 2,500.00      30,000.00    -             -             30,000.00          

   13.5 โตSะและเก�าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 240.00    ชุด 1,250.00      300,000.00  -             -             300,000.00        

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 13 467,600.00      

                                                               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค�าก�อสร�าง                                                   แบบ ปร.4 แผ�นที่ 10/10

รายการประมาณการ       โครงการก�อสร�าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)

สถานที่ก�อสร�าง              โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณL)  ตําบลสระแก�ว  อําเภอเมืองสระแก�ว  จังหวัดสระแก�ว

ส�วนราชการ                  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก�ว               แบบเลขที่ ......................-........................

คํานวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง              เมื่อวันที่   9   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย หมายเหตุ





 
 
 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2558 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย)  

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

………………..…………………….…... 
 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืน
สามพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

 
2/2.6 ผู้ประสงค์... 
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         2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,097,200 บาท (สามล้านเก้าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอ่ืน 
   1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา  
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)   
   5. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง 

                     5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไม่ต่ ากว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจ า
หน้างาน จ านวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1) 
 

3/3.2 ส่วนที่ 2... 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 240 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 

      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ      
ไมเ่กิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มท างาน 
                          4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

  เม่ือพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสำร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น               
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐาน
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 

4/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน          
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่           
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

            4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 7,743,000 บาท 
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)    

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 

5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 
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          (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 387,150 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
    

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมอืงสระแก้ว เท่านั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 

6/6.4 ในการตัดสิน.. 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ        
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น      

                        ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา      

ดังระบุในข้อ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7/อนึ่ง เทศบาล.. 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเม่ือได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 5 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน 
รายละเอียดดังนี้ 
  งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ถมดินปรับระดับพ้ืนที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างคาน,พ้ืนชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 2 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างบันไดชั้นล่าง – ชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างเสาชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืนชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  วางระบบสุขาภิบาลใต้พ้ืนอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 3 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างโครงถักเหล็กหลังคาพร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ 

  -  ก่อสร้างงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  มุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างบล็อกระบายอากาศเซาะร่อง แล้วเสร็จ 
  -  ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  หล่อคอนกรีตผนัง คสล. พร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืน คสล. ผิวขัดมัน แล้วเสร็จ 
  -  วางระบบสุขาภิบาลภายในผนังอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8” x 8” แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืนเวที แล้วเสร็จ  
  -  ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
 

8/งวดที่ 5... 
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  งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน           
จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งราวกันตกและราวบันได แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  ทาสีผนังอาคารและส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
  -  ขัดแต่งผิวหน้าพ้ืนเวที แล้วเสร็จ 
  -  เชื่อมระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ 
  -  ทดสอบระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  ท าความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 240 วัน 
 

9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      11.1 เง ินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได ้มาจาก เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 

7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)    
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) แล้วเท่านั้น  

      ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ)์ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)     
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

9/(1) แจ้งการสั่ง... 
 
 



  
 

- 9 - 
 
 

               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน   
                               (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
      11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10       
ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

     12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน จ านวน 1 คน 
           - ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ 
 

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลง
มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง 
        13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง 
 

10/13.6 วงเงิน.. 
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        13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
        13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก 
        13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
 
 
 

    ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 
 
 

   วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

1 งานโครงสร	างวิศวกรรม

1.1.1 งานเจาะสํารวจดิน  ( BORING TEST ) -         จุด -           -             13,500.00   -             -                 อ	างอิงราคาจาก

1.1.2 งานถมดิน 270.00    ลบ.ม. 150.00       40,500.00    -           -             40,500.00         1. ราคาสินค.าเฉลี่ยวัสดุก�อสร.าง

1.1.3 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 125.00    ลบ.ม. -           -             99.00        12,375.00    12,375.00          ไม�รวมภาษีของจังหวัดสระแก.ว

1.1.4 งานวัสดุรองก.นฐานราก -         ลบ.ม. -           -             -           -             -                  จังหวัดปราจีนบุรี

1.1.5 งานคอนกรีตรองก.นฐานราก 4.00       ลบ.ม. 1,700.00    6,800.00      391.00       1,564.00      8,364.00           และจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.1.6 งานขุดดินโครงสร.างอื่นๆ -         ลบ.ม. -           -             99.00        -             -                  เดือน พฤศจิกายน 2557

1.1.7 งานเสาเข็ม 2.บัญชีค�าแรงงาน/ค�าดําเนินการ

     - เสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 ม.ยาว 8.00 เมตร   52          ต.น 5,548.00    288,496       742.00       38,584        327,080            สําหรับการถอดแบบ คํานวณ 

     - งานสกัดหัวเสาเข็ม 52.00     ต.น -           -             300.00       15,600.00    15,600.00          ราคากลาง งานก�อสร.างฉบับ

1.1.8 งานทรายหยาบรองพื้น 102.00    ลบ.ม. 537.39       54,813.78    99.00        10,098.00    64,911.78           ปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556

1.1.9 งานแบบหล�อคอนกรีต 3.รายการประมาณราคางาน ก�อสร.าง 

        - ไม.แบบ  ( ค�าแรงงาน ) 1,142     ตร.ม. -           -             133.00       151,886.00  151,886.00         ปรับปรุง - ซ�อมแซมฯลฯ สําหรับ

        - ไม.แบบ  ( ค�าวัสดุ ) 585.00    ตร.ม. 467.29       273,364.65   -           -             273,364.65          สถานศึกษาของสํานักงานคณะ

        - ไม.เคร�า + ไม.ค้ํายัน 175.00    ตร.ม. 467.29       81,775.75    -           -             81,775.75            กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        - ตะปู 285.00    กก. 37.38        10,653.30    -           -             10,653.30              ปPงบประมาณ  2556

 แผ�นพื้นสําเร็จรูปรับน้ําหนักบรรทุกจรไม�น.อยกว�า 400 กก./ตรม.   96          ตรม. 293.00       28,128        30.00        2,880          31,008             

1,017,518        

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

1.1.10 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
         - เหล็กเส.นกลมผิวเรียบ  SR 24  Ø  6  มม. 5.57       ตัน 25,781.66   143,603.85   2,807.00    15,634.99    159,238.84       

                                       SR 24  Ø   9  มม. 2.14       ตัน 24,457.32   52,338.66    2,807.00    6,006.98      58,345.64         

                                       SR 24  Ø 12  มม. 0.68       ตัน 25,256.08   17,174.13    2,807.00    1,908.76      19,082.89         

         - เหล็กเส.นกลมผิวข.อออ.ย  

                                       SD 30  Ø  16  มม. 1.98       ตัน 24,885.98   49,274.24    2,807.00    5,557.86      54,832.10         

                                       SD 30  Ø  20  มม. 16.00     ตัน 24,910.19   398,563.04   2,807.00    44,912.00    443,475.04       

          - ลวดผูกเหล็ก 770.00    กก. 42.52        32,740.40    -           -             32,740.40         

1.1.11 งานคอนกรีต

         - คอนกรีตหยาบ           180   ksc -         ลบ.ม. 1,700.00    -             391.00       -             -                 

         - คอนกรีตโครงสร.าง      240   ksc 275.00    ลบ.ม. 2,000.00    550,000.00   391.00       107,525.00  657,525.00       

1,425,239.92   

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 1 2,442,758.40   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

2 งานโครหลังคาเหล็ก
 - เหล็กฉาก หนา 6 มม.ขนาด 75 x 75 มม. น้ําหนัก  41.1 กก. 178.00    ท�อน 1,121.50    199,627.00   -           -             199,627.00       

 - เหล็กฉาก หนา 6 มม.ขนาด 50 x 50 มม. น้ําหนัก  26.8 กก. 228.00    ท�อน 598.13       136,373.64   -           -             136,373.64       

 - เหล็กฉาก หนา 4 มม.ขนาด 50 x 50 มม. น้ําหนัก  18.4 กก. 202.00    ท�อน 485.98       98,167.96    -           -             98,167.96         

 - เหล็กตัวซี  150 x 50 x 20 x 3.2  มม.น้ําหนัก 40.56 กก. 203.00    ท�อน 1,112.15    225,766.45   -           -             225,766.45       

 - แผ�นเหล็ก  400 x 700 x 20  มม.น้ําหนัก 45.40 กก. 40.00     แผ�น 970.00       38,800.00    -           -             38,800.00         

 - แผ�นเหล็ก  300 x 700 x 12  มม.น้ําหนัก 20.41 กก 520.00    แผ�น 435.00       226,200.00   -           -             226,200.00       

 - ANCHOR  BOLT  Ø  25  มม.  ยาว  0.50  ม. 80.00     ชุด 100.00       8,000.00      -           -             8,000.00          

 - ค�าแรงประกอบโครงเหล็กหลังคา 37,846    กก. -           -             8.50          321,694.74  321,694.74       

 - กระเบื้องหลังคาลอนคู�สีแดง 2,600     แผ�น 60.75        157,950.00   -           -             157,950.00       

 - ค�าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู�สีแดง 540        ตร.ม. -             28.00        15,120.00    15,120.00         

 - ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู� 105.00    แผ�น 66.36        6,967.80      16.00        1,680.00      8,647.80          

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู� พร.อมอุปกรณR 2,700     ตัว 6.00          16,200.00    -           -             16,200.00         

2.1 ผนังป]ดชายคา

 - เหล็กฉาก หนา 4 มม.ขนาด 40 x 40 มม. น้ําหนัก  14.50 กก. 67.00     ท�อน 392.52       26,298.84    -           -             26,298.84         

 - แผ�นสมารRทบอรRด ตราช.าง หนา  6  มม. 38.00     แผ�น 233.64       8,878.32      -           -             8,878.32          

 - ค�าแรงติดตั้งผนังป]ดชายคา  108.00    ตร.ม. -           -             100.00       10,800.00    10,800.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 2 1,498,524.75   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

3 งานผนัง

3.1 ผนังก�ออิฐมอญครึ่งแผ�น 665.00    ตร.ม. 240.00       159,600.00   89.00        59,185.00    218,785.00       

3.2 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด  8" x 8" 157.00    ตร.ม. 273.00       42,861.00    170.00       26,690.00    69,551.00         

3.3 ผนังก�ออิฐบล็อคระบายอากาศเซาะร�อง 217.00    ตร.ม. 192.00       41,664.00    80.00        17,360.00    59,024.00         

3.4 ผนังฉาบปูนเรียบ 1,220     ตร.ม. 72.00        87,840.00    87.00        106,140.00  193,980.00       

3.5 ฉาบปูนเรียบโครงสร.าง 800.00    ตร.ม. 63.00        50,400.00    100.00       80,000.00    130,400.00       

3.6 ผนังเกล็ดระบายอากาศแผ�นเหล็กรีดลอนเคลือบ

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด  2" x 4"  หนา  2  มม. 75.00     ท�อน 837.00       62,775.00    190.00       14,250.00    77,025.00         

 - แผ�นเกล็ดระบายอากาศ หนาไม�น.อยกว�า  0.3  มม. 738.00    เมตร 160.00       118,080.00   30.00        22,140.00    140,220.00       

 - แผ�นครอบด.านบน,ด.านข.าง 174.00    เมตร 120.00       20,880.00    30.00        5,220.00      26,100.00         

3.7 ผนัง ค.ส.ล.

 - เหล็กเสริม   RB   6  มม. 0.23       ตัน 25,781.66   5,929.78      2,807.00    645.61        6,575.39          

 - ไม.แบบ  ( ค�าวัสดุ ) 79.00     ตร.ม. 467.29       36,915.91    -           -             36,915.91         

 - ไม.แบบ  ( ค�าแรงงาน ) 158.00    ตร.ม. -           -             133.00       21,014.00    21,014.00         

 - คอนกรีตโครงสร.าง 17.00     ลบ.ม. 2,000.00    34,000.00    391.00       6,647.00      40,647.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 3 1,020,237.30   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

4 งานพื้น

 -  พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 960.00    ตร.ม. 20.00        19,200.00    40.00        38,400.00    57,600.00         

 -  พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด  8" x 8" 60.00     ตร.ม. 289.00       17,340.00    125.00       7,500.00      24,840.00         

 -  พื้นไม.เข.าลิ้น ขนาด  1" x 6" -         ตร.ม. 1,800.00    -             -           -             -                 

 -  ตอไม. ขนาด  2" x 8"  ทาน้ํายากันปลวก -         ลบ.ฟ. 607.48       -             -           -             -                 

 -  ค�าแรงติดตั้งคาน ตงและปูพื้นไม.เข.าลิ้น -         ตร.ม. -           -             188.00       -             -                 

 -  ค�าขัดพื้นไม.ด.วยเครื่อง -         ตร.ม. -           -             50.00        -             -                 

รวมข	อ 4 82,440.00        

5 งานประตู - หน	าต�าง

 -  ป.1  ประตูเหล็กม.วนลอนคู� พร.อมอุปกรณR ขนาดตามแบบ 6.00       ชุด 28,000.00   168,000.00   -           -             168,000.00       

 -  ป.1"  ประตูเหล็กม.วนลอนคู� พร.อมอุปกรณR ขนาดตามแบบ 2.00       ชุด 12,500.00   25,000.00    -           -             25,000.00         

 -  ป.2  ประตูบานไม.อัดสัก วงกบไม.เนื้อแข็ง ขนาดตามแบบ 5.00       ชุด 2,380.00    11,900.00    180.00       900.00        12,800.00         

 -  ป.3  ประตูบานพี วี ซี    วงกบพี วี ซี ขนาดตามแบบ 8.00       ชุด 2,050.00    16,400.00    180.00       1,440.00      17,840.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 5 223,640.00      
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

6 งานสุขภัณฑ;

 -  โถส.วมนั่งยองราดน้ํา 8.00       ชุด 1,588.79    12,710.32    105.00       840.00        13,550.32         

 -  อ�างล.างหน.าฝaงเคานRเตอรRพร.อมอุปกรณR 6.00       ชุด 3,500.00    21,000.00    298.00       1,788.00      22,788.00         

 -  โถปaสสาวะชายพร.อมอุปกรณR  ( แบบกดน้ํา ) 6.00       ชุด 2,200.00    13,200.00    298.00       1,788.00      14,988.00         

 -  ก็อกน้ําแขวนผนัง 6.00       ชุด 120.00       720.00        25.00        150.00        870.00             

 -  หิ้งวางของ 6.00       ชุด 200.00       1,200.00      70.00        420.00        1,620.00          

 -  กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี 6.00       ชุด 280.00       1,680.00      70.00        420.00        2,100.00          

 -  ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น Ø 2" 12.00     ชุด 120.00       1,440.00      70.00        840.00        2,280.00          

 -  เคานRเตอรRอ�างล.างหน.า กว.าง  0.80  ม. 5.80       เมตร 1,200.00    6,960.00      -           -             6,960.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 6 65,156.32        

7 งานราวกันตกชั้นลอย + ราวบันได

 -  ท�อเหล็กสแตนเลส ขนาด Ø  2"  หนา  2.0  มม. 6.00       ท�อน 1,850.00    11,100.00    -           -             11,100.00         
 -  ท�อเหล็กสแตนเลส ขนาด Ø  11/2"  หนา  2.0  มม. 9.00       ท�อน 1,500.00    13,500.00    -           -             13,500.00         

 -  ลูกกรงก�ออิฐเต็มแผ�น 14.00     ตร.ม. 374.00       5,236.00      130.00       1,820.00      7,056.00          

 -  จมูกบันไดไวนิล 14.00     ตร.ม. 40.00        560.00        10.00        140.00        700.00             

 -  ค�าแรงประกอบราวกันตกและราวบันไดสแตนเลส 27.00     เมตร -           -             150.00       4,050.00      4,050.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 7 36,406.00        
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

8 งานฝ?าเพดาน

 -  ฝbาเพดารกระเบื้องแผ�นเรียบ หนา 6 มม. 50          ตร.ม. 82.00        4,100.00      92.00        4,600.00      8,700.00          

 -  ฉาบเรียบ 50          ตร.ม. 59.00        2,950.00      70.00        3,500.00      6,450.00          

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2 มม. 28.00     ท�อน 285.00       7,980.00      100.00       2,800.00      10,780.00         

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด       2" x 2" หนา 2 มม. 10.00     ท�อน 362.15       3,621.50      100.00       1,000.00      4,621.50          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 8 30,551.50        

9 งานสี

 -  ทาสีน้ําพลาสติก 2,673     ตร.ม. 35.00        93,555.00    30.00        80,190.00    173,745.00       

 -  ทาสีกันสนิม 1,858     ตร.ม. 55.00        102,190.00   35.00        65,030.00    167,220.00       

 -  ทาสีน้ํามัน 1,850     ตร.ม. 45.00        83,250.00    35.00        64,750.00    148,000.00       

 -  ทาน้ํายาเคลือบเงาพื้น  (ยูริเทน ) -         ตร.ม. 60.00        -             45.00        -             -                 

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 9 488,965.00      

10 งานระบบไฟฟ?า

 -  หลอดฟลูออเรสเซนตR  2 x 36  วัตตR พร.อมโคมครอบ 51.00     ชุด 735.00       37,485.00    135.00       6,885.00      44,370.00         

 -  หลอดฟลูออเรสเซนตR  1 x 18  วัตตR พร.อมโคมครอบ 12.00     ชุด 390.00       4,680.00      115.00       1,380.00      6,060.00          

 -  ตู.ควบคุมไฟฟbา ขนาด  12  ช�อง 1.00       ชุด 3,200.00    3,200.00      500.00       500.00        3,700.00          

 -  เซอรRกิตเบรคเกอรR ขนาด  100  A 1.00       ตัว 380.00       380.00        50.00        50.00          430.00             

 -  เซอรRกิตเบรคเกอรR ขนาด    30  A 11.00     ตัว 160.00       1,760.00      50.00        550.00        2,310.00          
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

 -  สวิทซRไฟฟbา 17.00     ชุด 37.38        635.46        150.00       2,550.00      3,185.46          

 -  เต.ารับ 12.00     ชุด 37.38        448.56        150.00       1,800.00      2,248.56          

 -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2" x 4" หนา 2 มม. ( ยึดดวงโคม ) 44.00     ท�อน 837.00       36,828.00    250.00       11,000.00    47,828.00         

 -  สายไฟฟbา VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลทR 2.00       ม.วน 1,342.00    2,684.00      900.00       1,800.00      4,484.00          

 -  สายไฟฟbา VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลทR 4.00       ม.วน 2,041.00    8,164.00      1,100.00    4,400.00      12,564.00         

 -  สายไฟฟbา THW ขนาด 1 x 16  ตร.มม.แรงดัน 750 โวลทR  1.00       ม.วน 6,350.00    6,350.00      1,900.00    1,900.00      8,250.00          

 -  แร็คพร.อมลูกถ.วย  2  ช�อง พร.อมอุปกรณR 1.00       ชุด 69.00        69.00          -           -             69.00              

 -  เครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตตR 1.00       เครื่อง 5,600.00    5,600.00      1,500.00    1,500.00      7,100.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 10 142,599.02      

11 งานสุขาภิบาล

11.1 ท�อระบายน้ําโสโครก

 -  ท�อ PVC.              Ø 4"  ชั้น 8.5 10.00     ท�อน 601.00       6,010.00      192.00       1,920.00      7,930.00          

 -  ข.อต�อตรง             Ø 4" 5.00       ตัว 90.65        453.25        20.00        100.00        553.25             

 -  ข.องอ 3 ทาง          Ø 4" 6.00       ตัว 340.19       2,041.14      20.00        120.00        2,161.14          

 -  ข.องอ  90๐  องศา    Ø  4" 4.00       ตัว 160.75       643.00        20.00        80.00          723.00             

 -  ข.อต�อตรงลด          Ø 4" - 2" 1.00       ตัว 340.00       340.00        20.00        20.00          360.00             

11,727.39        
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง  โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ.ออนุสรณR)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

11.2 ท�อระบายน้ําทิ้ง

 -  ท�อ PVC. ขนาด      Ø 2"  ชั้น 8.5 13.00     ท�อน 169.00       2,197.00      80.00        1,040.00      3,237.00          

 -  ข.อต�อตรง             Ø 2" 6.00       ตัว 18.69        112.14        20.00        120.00        232.14             

 -  ข.องอ 3 ทาง          Ø 2" 19.00     ตัว 40.19        763.61        20.00        380.00        1,143.61          

 -  ข.องอ  90๐  องศา   Ø  2" 37.00     ตัว 28.04        1,037.48      20.00        740.00        1,777.48          

6,390.23         

11.3 ท�อระบายน้ําดี
 -  มาตรวัดน้ํา           Ø   1/2" -         ตัว 765.00       -             20.00        -             -                 

 -  วาลRวประตูน้ํา        Ø   1/2" 4.00       ตัว 260.00       1,040.00      20.00        80.00          1,120.00          

 -  ท�อ PVC.              Ø 1/2"  ชั้น 13.5 40.00     ท�อน 49.00        1,960.00      80.00        3,200.00      5,160.00          

 -  ท�อ PVC.              Ø  1"   ชั้น 13.5 10.00     ท�อน 88.00        880.00        80.00        800.00        1,680.00          
 -  ข.อต�อตรง             Ø 1/2" 20.00     ตัว 3.74          74.80          20.00        400.00        474.80             

 -  ข.อต�อ  3  ทาง       Ø 1/2" 27.00     ตัว 4.70          126.90        20.00        540.00        666.90             

 -  ข.องอ  90๐             Ø  1/2" 13.00     ตัว 4.67          60.71          20.00        260.00        320.71             

 -  ข.องอ  90๐            Ø  1/2"  เกลียวใน 22.00     ตัว 30.00        660.00        20.00        440.00        1,100.00          

11.4 ถังบําบัดน้ําเสีย ขนาด 2,000 ลิตร ชนิดไม�เติมอากาศ 3.00       ใบ 13,200       39,600        1,980.00    5,940.00      45,540.00         

11.5 ถังดักไขมันสําเร็จรูป 1.00       ใบ 2,616.82    2,616.82      1,300.00    1,300.00      3,916.82          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 11 59,979.23        

รวมต	นทุนค�าก�อสร	างอาคาร 6,109,375.14   





 
 
 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2558 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย)  

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

………………..…………………….…... 
 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
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         2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,097,200 บาท (สามล้านเก้าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอื่น 
   1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา  
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)   
   5. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง 

                     5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไม่ต่ ากว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจ า
หน้างาน จ านวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1) 
 

3/3.2 ส่วนที่ 2... 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 240 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 

      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ      
ไมเ่กิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มท างาน 
                          4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

  เม่ือพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสำร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น               
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐาน
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 

4/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน          
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่           
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

            4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 7,743,000 บาท 
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)    

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 

5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 
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          (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 387,150 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
    

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมอืงสระแก้ว เท่านั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 

6/6.4 ในการตัดสิน.. 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ        
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น      

                        ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา      

ดังระบุในข้อ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7/อนึ่ง เทศบาล.. 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเม่ือได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 5 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน 
รายละเอียดดังนี้ 
  งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ถมดินปรับระดับพ้ืนที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างคาน,พ้ืนชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 2 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างบันไดชั้นล่าง – ชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างเสาชั้นลอย แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืนชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
  -  วางระบบสุขาภิบาลใต้พ้ืนอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
 

  งวดที่ 3 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างโครงถักเหล็กหลังคาพร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ 

  -  ก่อสร้างงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็ 
 

  งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  มุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ 
  -  ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างบล็อกระบายอากาศเซาะร่อง แล้วเสร็จ 
  -  ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  หล่อคอนกรีตผนัง คสล. พร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืน คสล. ผิวขัดมัน แล้วเสร็จ 
  -  วางระบบสุขาภิบาลภายในผนังอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8” x 8” แล้วเสร็จ 
  -  ก่อสร้างพ้ืนเวที แล้วเสร็จ  
  -  ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 
 

8/งวดที่ 5... 
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  งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน           
จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  -  ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งราวกันตกและราวบันได แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  ทาสีผนังอาคารและส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
  -  ขัดแต่งผิวหน้าพ้ืนเวที แล้วเสร็จ 
  -  เชื่อมระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ 
  -  ทดสอบระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
  -  ท าความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  -  ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 240 วัน 
 

9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      11.1 เง ินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได ้มาจาก เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 

7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)    
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) แล้วเท่านั้น  

      ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) 
(รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)     
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 

9/(1) แจ้งการสั่ง... 
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               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน   
                               (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
      11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10       
ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

     12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน จ านวน 1 คน 
           - ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ 
 

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลง
มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง 
        13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง 
 

10/13.6 วงเงิน.. 
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        13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
        13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก 
        13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

    ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 
 
 

   วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน

1 งานโครงสร	างวิศวกรรม

1.1.1 งานเจาะสํารวจดิน  ( BORING TEST ) -         จุด -           -             13,500.00   -             -                 อ	างอิงราคาจาก

1.1.2 งานถมดิน 270.00    ลบ.ม. 150.00       40,500.00    -           -             40,500.00         1. ราคาสินค.าเฉลี่ยวัสดุก�อสร.าง

1.1.3 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 125.00    ลบ.ม. -           -             99.00        12,375.00    12,375.00          ไม�รวมภาษีของจังหวัดสระแก.ว

1.1.4 งานวัสดุรองก.นฐานราก -         ลบ.ม. -           -             -           -             -                  จังหวัดปราจีนบุรี

1.1.5 งานคอนกรีตรองก.นฐานราก 4.00       ลบ.ม. 1,700.00    6,800.00      391.00       1,564.00      8,364.00           และจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.1.6 งานขุดดินโครงสร.างอื่นๆ -         ลบ.ม. -           -             99.00        -             -                  เดือน พฤศจิกายน 2557

1.1.7 งานเสาเข็ม 2.บัญชีค�าแรงงาน/ค�าดําเนินการ

     - เสาเข็ม คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 ม.ยาว 8.00 เมตร   52          ต.น 5,548.00    288,496       742.00       38,584        327,080            สําหรับการถอดแบบ คํานวณ 

     - งานสกัดหัวเสาเข็ม 52.00     ต.น -           -             300.00       15,600.00    15,600.00          ราคากลาง งานก�อสร.างฉบับ

1.1.8 งานทรายหยาบรองพื้น 102.00    ลบ.ม. 537.39       54,813.78    99.00        10,098.00    64,911.78           ปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556

1.1.9 งานแบบหล�อคอนกรีต 3.รายการประมาณราคางาน ก�อสร.าง 

        - ไม.แบบ  ( ค�าแรงงาน ) 1,142     ตร.ม. -           -             133.00       151,886.00  151,886.00         ปรับปรุง - ซ�อมแซมฯลฯ สําหรับ

        - ไม.แบบ  ( ค�าวัสดุ ) 585.00    ตร.ม. 467.29       273,364.65   -           -             273,364.65          สถานศึกษาของสํานักงานคณะ

        - ไม.เคร�า + ไม.ค้ํายัน 175.00    ตร.ม. 467.29       81,775.75    -           -             81,775.75            กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        - ตะปู 285.00    กก. 37.38        10,653.30    -           -             10,653.30              ปPงบประมาณ  2556

 แผ�นพื้นสําเร็จรูปรับน้ําหนักบรรทุกจรไม�น.อยกว�า 400 กก./ตรม.   96          ตรม. 293.00       28,128        30.00        2,880          31,008             

1,017,518        

หมายเหตุ
ค�าแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

1.1.10 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
         - เหล็กเส.นกลมผิวเรียบ  SR 24  Ø  6  มม. 5.57       ตัน 25,781.66   143,603.85   2,807.00    15,634.99    159,238.84       

                                       SR 24  Ø   9  มม. 2.14       ตัน 24,457.32   52,338.66    2,807.00    6,006.98      58,345.64         

                                       SR 24  Ø 12  มม. 0.68       ตัน 25,256.08   17,174.13    2,807.00    1,908.76      19,082.89         

         - เหล็กเส.นกลมผิวข.อออ.ย  

                                       SD 30  Ø  16  มม. 1.98       ตัน 24,885.98   49,274.24    2,807.00    5,557.86      54,832.10         

                                       SD 30  Ø  20  มม. 16.00     ตัน 24,910.19   398,563.04   2,807.00    44,912.00    443,475.04       

          - ลวดผูกเหล็ก 770.00    กก. 42.52        32,740.40    -           -             32,740.40         

1.1.11 งานคอนกรีต

         - คอนกรีตหยาบ           180   ksc -         ลบ.ม. 1,700.00    -             391.00       -             -                 

         - คอนกรีตโครงสร.าง      240   ksc 275.00    ลบ.ม. 2,000.00    550,000.00   391.00       107,525.00  657,525.00       

1,425,239.92   

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 1 2,442,758.40   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

2 งานโครหลังคาเหล็ก
 - เหล็กฉาก หนา 6 มม.ขนาด 75 x 75 มม. น้ําหนัก  41.1 กก. 178.00    ท�อน 1,121.50    199,627.00   -           -             199,627.00       

 - เหล็กฉาก หนา 6 มม.ขนาด 50 x 50 มม. น้ําหนัก  26.8 กก. 228.00    ท�อน 598.13       136,373.64   -           -             136,373.64       

 - เหล็กฉาก หนา 4 มม.ขนาด 50 x 50 มม. น้ําหนัก  18.4 กก. 202.00    ท�อน 485.98       98,167.96    -           -             98,167.96         

 - เหล็กตัวซี  150 x 50 x 20 x 3.2  มม.น้ําหนัก 40.56 กก. 203.00    ท�อน 1,112.15    225,766.45   -           -             225,766.45       

 - แผ�นเหล็ก  400 x 700 x 20  มม.น้ําหนัก 45.40 กก. 40.00     แผ�น 970.00       38,800.00    -           -             38,800.00         

 - แผ�นเหล็ก  300 x 700 x 12  มม.น้ําหนัก 20.41 กก 520.00    แผ�น 435.00       226,200.00   -           -             226,200.00       

 - ANCHOR  BOLT  Ø  25  มม.  ยาว  0.50  ม. 80.00     ชุด 100.00       8,000.00      -           -             8,000.00          

 - ค�าแรงประกอบโครงเหล็กหลังคา 37,846    กก. -           -             8.50          321,694.74  321,694.74       

 - กระเบื้องหลังคาลอนคู�สีแดง 2,600     แผ�น 60.75        157,950.00   -           -             157,950.00       

 - ค�าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู�สีแดง 540        ตร.ม. -             28.00        15,120.00    15,120.00         

 - ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู� 105.00    แผ�น 66.36        6,967.80      16.00        1,680.00      8,647.80          

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู� พร.อมอุปกรณR 2,700     ตัว 6.00          16,200.00    -           -             16,200.00         

2.1 ผนังป]ดชายคา

 - เหล็กฉาก หนา 4 มม.ขนาด 40 x 40 มม. น้ําหนัก  14.50 กก. 67.00     ท�อน 392.52       26,298.84    -           -             26,298.84         

 - แผ�นสมารRทบอรRด ตราช.าง หนา  6  มม. 38.00     แผ�น 233.64       8,878.32      -           -             8,878.32          

 - ค�าแรงติดตั้งผนังป]ดชายคา  108.00    ตร.ม. -           -             100.00       10,800.00    10,800.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 2 1,498,524.75   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

3 งานผนัง

3.1 ผนังก�ออิฐมอญครึ่งแผ�น 665.00    ตร.ม. 240.00       159,600.00   89.00        59,185.00    218,785.00       

3.2 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด  8" x 8" 157.00    ตร.ม. 273.00       42,861.00    170.00       26,690.00    69,551.00         

3.3 ผนังก�ออิฐบล็อคระบายอากาศเซาะร�อง 217.00    ตร.ม. 192.00       41,664.00    80.00        17,360.00    59,024.00         

3.4 ผนังฉาบปูนเรียบ 1,220     ตร.ม. 72.00        87,840.00    87.00        106,140.00  193,980.00       

3.5 ฉาบปูนเรียบโครงสร.าง 800.00    ตร.ม. 63.00        50,400.00    100.00       80,000.00    130,400.00       

3.6 ผนังเกล็ดระบายอากาศแผ�นเหล็กรีดลอนเคลือบ

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด  2" x 4"  หนา  2  มม. 75.00     ท�อน 837.00       62,775.00    190.00       14,250.00    77,025.00         

 - แผ�นเกล็ดระบายอากาศ หนาไม�น.อยกว�า  0.3  มม. 738.00    เมตร 160.00       118,080.00   30.00        22,140.00    140,220.00       

 - แผ�นครอบด.านบน,ด.านข.าง 174.00    เมตร 120.00       20,880.00    30.00        5,220.00      26,100.00         

3.7 ผนัง ค.ส.ล.

 - เหล็กเสริม   RB   6  มม. 0.23       ตัน 25,781.66   5,929.78      2,807.00    645.61        6,575.39          

 - ไม.แบบ  ( ค�าวัสดุ ) 79.00     ตร.ม. 467.29       36,915.91    -           -             36,915.91         

 - ไม.แบบ  ( ค�าแรงงาน ) 158.00    ตร.ม. -           -             133.00       21,014.00    21,014.00         

 - คอนกรีตโครงสร.าง 17.00     ลบ.ม. 2,000.00    34,000.00    391.00       6,647.00      40,647.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 3 1,020,237.30   
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

4 งานพื้น

 -  พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 960.00    ตร.ม. 20.00        19,200.00    40.00        38,400.00    57,600.00         

 -  พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด  8" x 8" 60.00     ตร.ม. 289.00       17,340.00    125.00       7,500.00      24,840.00         

 -  พื้นไม.เข.าลิ้น ขนาด  1" x 6" -         ตร.ม. 1,800.00    -             -           -             -                 

 -  ตอไม. ขนาด  2" x 8"  ทาน้ํายากันปลวก -         ลบ.ฟ. 607.48       -             -           -             -                 

 -  ค�าแรงติดตั้งคาน ตงและปูพื้นไม.เข.าลิ้น -         ตร.ม. -           -             188.00       -             -                 

 -  ค�าขัดพื้นไม.ด.วยเครื่อง -         ตร.ม. -           -             50.00        -             -                 

รวมข	อ 4 82,440.00        

5 งานประตู - หน	าต�าง

 -  ป.1  ประตูเหล็กม.วนลอนคู� พร.อมอุปกรณR ขนาดตามแบบ 6.00       ชุด 28,000.00   168,000.00   -           -             168,000.00       

 -  ป.1"  ประตูเหล็กม.วนลอนคู� พร.อมอุปกรณR ขนาดตามแบบ 2.00       ชุด 12,500.00   25,000.00    -           -             25,000.00         

 -  ป.2  ประตูบานไม.อัดสัก วงกบไม.เนื้อแข็ง ขนาดตามแบบ 5.00       ชุด 2,380.00    11,900.00    180.00       900.00        12,800.00         

 -  ป.3  ประตูบานพี วี ซี    วงกบพี วี ซี ขนาดตามแบบ 8.00       ชุด 2,050.00    16,400.00    180.00       1,440.00      17,840.00         

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 5 223,640.00      
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

6 งานสุขภัณฑ;

 -  โถส.วมนั่งยองราดน้ํา 8.00       ชุด 1,588.79    12,710.32    105.00       840.00        13,550.32         

 -  อ�างล.างหน.าฝaงเคานRเตอรRพร.อมอุปกรณR 6.00       ชุด 3,500.00    21,000.00    298.00       1,788.00      22,788.00         

 -  โถปaสสาวะชายพร.อมอุปกรณR  ( แบบกดน้ํา ) 6.00       ชุด 2,200.00    13,200.00    298.00       1,788.00      14,988.00         

 -  ก็อกน้ําแขวนผนัง 6.00       ชุด 120.00       720.00        25.00        150.00        870.00             

 -  หิ้งวางของ 6.00       ชุด 200.00       1,200.00      70.00        420.00        1,620.00          

 -  กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี 6.00       ชุด 280.00       1,680.00      70.00        420.00        2,100.00          

 -  ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น Ø 2" 12.00     ชุด 120.00       1,440.00      70.00        840.00        2,280.00          

 -  เคานRเตอรRอ�างล.างหน.า กว.าง  0.80  ม. 5.80       เมตร 1,200.00    6,960.00      -           -             6,960.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 6 65,156.32        

7 งานราวกันตกชั้นลอย + ราวบันได

 -  ท�อเหล็กสแตนเลส ขนาด Ø  2"  หนา  2.0  มม. 6.00       ท�อน 1,850.00    11,100.00    -           -             11,100.00         
 -  ท�อเหล็กสแตนเลส ขนาด Ø  11/2"  หนา  2.0  มม. 9.00       ท�อน 1,500.00    13,500.00    -           -             13,500.00         

 -  ลูกกรงก�ออิฐเต็มแผ�น 14.00     ตร.ม. 374.00       5,236.00      130.00       1,820.00      7,056.00          

 -  จมูกบันไดไวนิล 14.00     ตร.ม. 40.00        560.00        10.00        140.00        700.00             

 -  ค�าแรงประกอบราวกันตกและราวบันไดสแตนเลส 27.00     เมตร -           -             150.00       4,050.00      4,050.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 7 36,406.00        



แบบ   ปร  4    แผน่ที�  7 / 9

รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

8 งานฝ?าเพดาน

 -  ฝbาเพดารกระเบื้องแผ�นเรียบ หนา 6 มม. 50          ตร.ม. 82.00        4,100.00      92.00        4,600.00      8,700.00          

 -  ฉาบเรียบ 50          ตร.ม. 59.00        2,950.00      70.00        3,500.00      6,450.00          

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2 มม. 28.00     ท�อน 285.00       7,980.00      100.00       2,800.00      10,780.00         

 - โครงเคร�าเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด       2" x 2" หนา 2 มม. 10.00     ท�อน 362.15       3,621.50      100.00       1,000.00      4,621.50          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 8 30,551.50        

9 งานสี

 -  ทาสีน้ําพลาสติก 2,673     ตร.ม. 35.00        93,555.00    30.00        80,190.00    173,745.00       

 -  ทาสีกันสนิม 1,858     ตร.ม. 55.00        102,190.00   35.00        65,030.00    167,220.00       

 -  ทาสีน้ํามัน 1,850     ตร.ม. 45.00        83,250.00    35.00        64,750.00    148,000.00       

 -  ทาน้ํายาเคลือบเงาพื้น  (ยูริเทน ) -         ตร.ม. 60.00        -             45.00        -             -                 

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 9 488,965.00      

10 งานระบบไฟฟ?า

 -  หลอดฟลูออเรสเซนตR  2 x 36  วัตตR พร.อมโคมครอบ 51.00     ชุด 735.00       37,485.00    135.00       6,885.00      44,370.00         

 -  หลอดฟลูออเรสเซนตR  1 x 18  วัตตR พร.อมโคมครอบ 12.00     ชุด 390.00       4,680.00      115.00       1,380.00      6,060.00          

 -  ตู.ควบคุมไฟฟbา ขนาด  12  ช�อง 1.00       ชุด 3,200.00    3,200.00      500.00       500.00        3,700.00          

 -  เซอรRกิตเบรคเกอรR ขนาด  100  A 1.00       ตัว 380.00       380.00        50.00        50.00          430.00             

 -  เซอรRกิตเบรคเกอรR ขนาด    30  A 11.00     ตัว 160.00       1,760.00      50.00        550.00        2,310.00          
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

 -  สวิทซRไฟฟbา 17.00     ชุด 37.38        635.46        150.00       2,550.00      3,185.46          

 -  เต.ารับ 12.00     ชุด 37.38        448.56        150.00       1,800.00      2,248.56          

 -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2" x 4" หนา 2 มม. ( ยึดดวงโคม ) 44.00     ท�อน 837.00       36,828.00    250.00       11,000.00    47,828.00         

 -  สายไฟฟbา VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลทR 2.00       ม.วน 1,342.00    2,684.00      900.00       1,800.00      4,484.00          

 -  สายไฟฟbา VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลทR 4.00       ม.วน 2,041.00    8,164.00      1,100.00    4,400.00      12,564.00         

 -  สายไฟฟbา THW ขนาด 1 x 16  ตร.มม.แรงดัน 750 โวลทR  1.00       ม.วน 6,350.00    6,350.00      1,900.00    1,900.00      8,250.00          

 -  แร็คพร.อมลูกถ.วย  2  ช�อง พร.อมอุปกรณR 1.00       ชุด 69.00        69.00          -           -             69.00              

 -  เครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตตR 1.00       เครื่อง 5,600.00    5,600.00      1,500.00    1,500.00      7,100.00          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 10 142,599.02      

11 งานสุขาภิบาล

11.1 ท�อระบายน้ําโสโครก

 -  ท�อ PVC.              Ø 4"  ชั้น 8.5 10.00     ท�อน 601.00       6,010.00      192.00       1,920.00      7,930.00          

 -  ข.อต�อตรง             Ø 4" 5.00       ตัว 90.65        453.25        20.00        100.00        553.25             

 -  ข.องอ 3 ทาง          Ø 4" 6.00       ตัว 340.19       2,041.14      20.00        120.00        2,161.14          

 -  ข.องอ  90๐  องศา    Ø  4" 4.00       ตัว 160.75       643.00        20.00        80.00          723.00             

 -  ข.อต�อตรงลด          Ø 4" - 2" 1.00       ตัว 340.00       340.00        20.00        20.00          360.00             

11,727.39        
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รวมค�าวัสดุ

ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน ราคาหน�วยละ จํานวนเงิน และค�าแรงงาน
หมายเหตุ

ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย

ค�าวัสดุ

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร	าง
  รายการประมาณการก�อสร	าง  โครงการก�อสร.างอาคารอเนกประสงคR  แบบตอกเสาเข็ม  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

  กําหนดราคากลางราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก.ว

  สถานที่ก�อสร	าง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ.านลัดกะสัง)  ต.สระแก.ว อ.เมืองสระแก.ว จ.สระแก.ว

  ราชการส�วนท	องถิ่น  กองช�าง  เทศบาลเมืองสระแก.ว   กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท.องถิ่น

แบบเลขที่  (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)

กําหนดราคากลางเมื่อ  เมื่อวันที่    9    มกราคม  2558

11.2 ท�อระบายน้ําทิ้ง

 -  ท�อ PVC. ขนาด      Ø 2"  ชั้น 8.5 13.00     ท�อน 169.00       2,197.00      80.00        1,040.00      3,237.00          

 -  ข.อต�อตรง             Ø 2" 6.00       ตัว 18.69        112.14        20.00        120.00        232.14             

 -  ข.องอ 3 ทาง          Ø 2" 19.00     ตัว 40.19        763.61        20.00        380.00        1,143.61          

 -  ข.องอ  90๐  องศา   Ø  2" 37.00     ตัว 28.04        1,037.48      20.00        740.00        1,777.48          

6,390.23         

11.3 ท�อระบายน้ําดี
 -  มาตรวัดน้ํา           Ø   1/2" -         ตัว 765.00       -             20.00        -             -                 

 -  วาลRวประตูน้ํา        Ø   1/2" 4.00       ตัว 260.00       1,040.00      20.00        80.00          1,120.00          

 -  ท�อ PVC.              Ø 1/2"  ชั้น 13.5 40.00     ท�อน 49.00        1,960.00      80.00        3,200.00      5,160.00          

 -  ท�อ PVC.              Ø  1"   ชั้น 13.5 10.00     ท�อน 88.00        880.00        80.00        800.00        1,680.00          
 -  ข.อต�อตรง             Ø 1/2" 20.00     ตัว 3.74          74.80          20.00        400.00        474.80             

 -  ข.อต�อ  3  ทาง       Ø 1/2" 27.00     ตัว 4.70          126.90        20.00        540.00        666.90             

 -  ข.องอ  90๐             Ø  1/2" 13.00     ตัว 4.67          60.71          20.00        260.00        320.71             

 -  ข.องอ  90๐            Ø  1/2"  เกลียวใน 22.00     ตัว 30.00        660.00        20.00        440.00        1,100.00          

11.4 ถังบําบัดน้ําเสีย ขนาด 2,000 ลิตร ชนิดไม�เติมอากาศ 3.00       ใบ 13,200       39,600        1,980.00    5,940.00      45,540.00         

11.5 ถังดักไขมันสําเร็จรูป 1.00       ใบ 2,616.82    2,616.82      1,300.00    1,300.00      3,916.82          

รวมค�าวัสดุและแรงงาน ลําดับที่ 11 59,979.23        

รวมต	นทุนค�าก�อสร	างอาคาร 6,109,375.14   





 
 
 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E11/2558 
โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
………………..…………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 336,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
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         2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 134,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน    
สี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอ่ืน 
   1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา  
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)   
   5. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง 

                     5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไม่ต่ ากว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจ า
หน้างาน จ านวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1) 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 

      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ      
ไมเ่กิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มท างาน 
                          4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E11/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

  เม่ือพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสำร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น               
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐาน
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน          
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่           
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

            4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 336,000 บาท 
(สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 
 

5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 
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          (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 16,800 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
    

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมอืงสระแก้ว เท่านั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 

6/6.4 ในการตัดสิน.. 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ        
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น      

                        ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา      

ดังระบุในข้อ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7/อนึ่ง เทศบาล.. 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเม่ือได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด รายละเอียดดังนี้ 
  งวดที ่1 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จ านวน 10 ห้อง (รหัส สน.ศท.ส. 10) แล้วเสร็จ 
  - ทดสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
  - ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้าง แล้วเสร็จ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 90 วัน 
 

9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      11.1 เง ินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได ้มาจาก เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 

336,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) แล้วเท่านั้น  

      ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั ้งนี ้ เป็นเงินทั ้งสิ ้น 
336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)     
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 
 

8/(1) แจ้งการสั่ง... 
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               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน   
                               (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
      11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10       
ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

     12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน จ านวน 1 คน 
           - ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ 
 

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลง
มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง 
        13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง 
 

9/13.6 วงเงิน.. 
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        13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
        13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก 
        13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

    ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 
 
 

   วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
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ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
1 งานถมดินปรับพื้นที่ก�อสร�าง 24.00   ลบ.ม. 60.00        1,440.00   -           -          1,440.00         
2 งานขุดดินพร�อมกลบกลับ 15.00   ลบ.ม. -           -          99.00        1,485.00   1,485.00         
3 กระเบื้องลอนคู�  ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 0.05  เมตร  136.00  แผ�น 45.00        6,120.00   9.00         1,224.00   7,344.00         
4 กระเบื้องโปร�งแสงลอนคู�  ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร    4.00     แผ�น 250.00      1,000.00   9.00         36.00       1,036.00         
5 ครอบสันโค�งกระเบื้องลอนคู�  20.00   แผ�น 52.00        1,040.00   9.00         180.00     1,220.00         
6 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู�พร�อมอุปกรณ8 200.00  ชุด 5.00          1,000.00   -           -          1,000.00         
7 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ําหนัก  23.50  กก. 15.00   ท�อน 668.23      10,023.45  100.00      1,500.00   11,523.45        
8 เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้ําหนัก  36.50  กก. 10.00   ท�อน 1,186.92    11,869.20  100.00      1,000.00   12,869.20        
9 เชิงชายไม�สําเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว , 6  นิ้ว ยาว  3.00  เมตร 22.00   แผ�น 80.00        1,760.00   10.00        220.00     1,980.00         
10 ไม�แบบ 1.00     เหมา 8,000.00    8,000.00   -           -          8,000.00         
11 ตะปู 10.00   กก 37.38        373.80      -           -          373.80            
12 คอนกรีตผสมเสร็จ  240  ksc 15.00   ลบ.ม. 2,000.00    30,000.00  391.00      5,865.00   35,865.00        
13 พื้นคอนกรีตสําเร็จรูปรับน้ําหนักบรรทุกจรไม�น�อยกว�า 200กก./ตร.ม 11.50   ตร.ม. 200.00      2,300.00   25.00        287.50     2,587.50         
14 ผนังก�ออิฐมอญครึ่งแผ�น 120.00  ตร.ม. 240.00      28,800.00  89.00        10,680.00 39,480.00        
15 ผนังก�ออิฐบล็อคระบายอากาศเซาะร�อง 13.00   ตร.ม. 192.00      2,496.00   80.00        1,040.00   3,536.00         

129,739.95     

หมายเหตุค�าวัสดุและแรงงาน

แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 1/4            รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง  อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10
ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                             เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
16 ปูนฉาบ 132.00  ตร.ม. 72.00        9,504.00   87.00        11,484.00 20,988.00        
17 ทรายหยาบ 4.00     ลบ.ม. 537.39      2,149.56   99.00        396.00     2,545.56         
18 เหล็กเส�นกลม   Ø  6  มม. SR 24 321.90  กก. 25.78        8,298.58   2.80         901.32     9,199.90         
19 เหล็กเส�นกลม   Ø  9  มม. SR 24 39.92   กก. 24.45        976.04      2.80         111.78     1,087.82         
20 เหล็กเส�นกลม   Ø 12  มม. SR 24 319.68  กก. 23.43        7,490.10   2.80         895.10     8,385.21         
21 เหล็กเส�นกลม   Ø 15  มม. SR 24 180.70  กก. 24.24        4,380.17   2.80         505.96     4,886.13         
22 ลวดผูกเหล็ก 18.00   กก. 42.52        765.36      -           -          765.36            
23 ประตู พีวีซี. ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร. พร�อมวงกบ พีวีซี. 10.00   บาน 1,200.00    12,000.00  180.00      1,800.00   13,800.00        
24 ตะแกรงน้ําทิ้งชนิดดักกลิ่น  ขนาด  Ø  2 1/2" 2.00     อัน 180.00      360.00      15.00        30.00       390.00            
25 บานพับเหล็ก 4" มีแหวนไนล�อน 30.00   อัน 20.00        600.00      -           -          600.00            
26 มือจับ (เหล็กชุบโครเมี่ยม) ขนาด 4" 20.00   อัน 15.00        300.00      -           -          300.00            
27 กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4" 10.00   อัน 40.00        400.00      -           -          400.00            
28 กระเบื้องปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" 31.00   ตร.ม. 230.00      7,130.00   150.00      4,650.00   11,780.00        
29 ปูนซีเมนต8ยาแนว 2.00     ถุง 388.00      776.00      -          776.00            
30 โถส�วมนั่งยอง มีฐาน ยกสูง แบบราดน้ํา เคลือบขาว  10.00   อัน 1,250.00    12,500.00  105.00      1,050.00   13,550.00        

89,453.98       

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง  อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10
ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                             เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

              รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 2/4



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
31 กKอกน้ําลูกลอย           Ø  1" 3.00     ชุด 380.00      1,140.00   100.00      300.00     1,440.00         
32 กKอกน้ําบอลวาล8ว        Ø 1/2" 5.00     อัน 100.00      500.00      100.00      500.00     1,000.00         
33 ตะแกรงน้ําทิ้งสแตนเลส Ø  2 1/2" 3.00     อัน 20.00        60.00       5.00         15.00       75.00             
34 ฝาเกลียวทองเหลือง  ขนาด Ø  6" 2.00     อัน 150.00      300.00      20.00        40.00       340.00            
35 โครมไฟฟNาแบบเปลือย หลอดฟูลออเรสเซนต8ขนาด 1 x 18 วัตต8พร�อมอุปกรณ8 2.00     ชุด 315.00      630.00      115.00      230.00     860.00            
36 สวิตซ8ไฟฟNาทางเดียว 2.00     อัน 37.38        74.76       70.00        140.00     214.76            
37 แผงไม� 1.00     ชุด 150.00      150.00      300.00      300.00     450.00            
38 พร�อมเบรกเกอร8 ขนาด 30 แอมปO 1.00     ตัว 120.00      120.00      80.00        80.00       200.00            
39 สายไฟฟNา VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.สายแบบแกนคู� แรงดัน 300 โวลท8 1.00     ม�วน 1,260.75    1,260.75   900.00      900.00     2,160.75         
40 สายไฟฟNา THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท8 1.00     ม�วน 639.00      639.00      500.00      500.00     1,139.00         
41 ท�อ PVC  Ø  1"  ชั้น 13.5 10.00   ท�อน 37.38        373.80      80.00        800.00     1,173.80         
42 ท�อ PVC  Ø  4"  ชั้น 8.5 3.00     ท�อน 601.00      1,803.00   192.00      576.00     2,379.00         
43 ท�อ PVC  Ø  3"  ชั้น 8.5 2.00     ท�อน 266.00      532.00      120.00      240.00     772.00            
44 ท�อ PVC  Ø  2"  ชั้น 8.5 2.00     ท�อน 169.00      338.00      80.00        160.00     498.00            
45 ข�อต�อ ข�องอ อุปกรณ8เดินท�อ 1.00     เหมา 500.00      500.00      -           -          500.00            

13,202.31       

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

คํานวณราคากลางโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                             เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง  อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10
ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น

รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 3/4



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน

46 สีรองพื้นปูนใหม� 130.00  ตร.ม. 10.00        1,300.00   20.00        2,600.00   3,900.00         

47 สีน้ําพลาสติกทาภายใน 50.00   ตร.ม. 35.00        1,750.00   30.00        1,500.00   3,250.00         

48 สีน้ําพลาสติกทาภายนอก 80.00   ตร.ม. 35.00        2,800.00   30.00        2,400.00   5,200.00         
49 สีกันสนิม 25.00   ตร.ม. 45.00        1,125.00   35.00        875.00     2,000.00         
50 สีน้ํามัน 25.00   ตร.ม. 35.00        875.00      35.00        875.00     1,750.00         
51 ถังบําบัดน้ําเสียระบบไม�อัดอากาศ  ขนาด 2,000 ลิตร 1.00     ชุด 12,000.00  12,000.00  1,800.00    1,800.00   13,800.00        
52 บ�อซึม 1.00     บ�อ 2,000.00    2,000.00   500.00      500.00     2,500.00         

32,400.00       

รวมค�าต�นทุนค�าก�อสร�าง เป.นเงิน 264,796.24     

ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                             เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง  อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ�ออนุสรณ8)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10

             รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 4/4





 
 
 
 
 

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E12/2558 
โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
………………..…………………….…... 

 

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสระแก้วก าหนด ราคากลางค่าก่อสร้าง 336,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.7 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

   2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7  

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 
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         2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 134,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน    
สี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ 

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอ่ืน 
   1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
   3. ใบเสร็จรับเงินหรือส าเนา  
   4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)   
   5. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง 

                     5.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือไม่ต่ ากว่า ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เป็นหัวหน้าควบคุมงานประจ า
หน้างาน จ านวน 1 คน         

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.8 (1) 
 

3/3.2 ส่วนที่ 2... 
 
 
 



  
 
 

- 3 – 
 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
  

  4. การเสนอราคา 
      4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
      4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 

      4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ      
ไมเ่กิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ให้เริ่มท างาน 
                          4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E12/2558 ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ       
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

  เม่ือพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประมูลจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสำร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น               
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)          
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐาน
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และเทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน          
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่           
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

            4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) 
และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 336,000 บาท 
(สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 
 

5/(7) ห้ามผู้มีสิทธิ... 
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          (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
          (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้  
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  

           5. หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 16,800 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     5.1 เงินสด   
     5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
ด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)  
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
    

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมอืงสระแก้ว เท่านั้น 
      6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 

6/6.4 ในการตัดสิน.. 
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                          6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ        
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ      
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น      

                        ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว จะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น            
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองสระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า        
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา      

ดังระบุในข้อ 1.5  กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 
     7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
       7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)  
       7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

     7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7/อนึ่ง เทศบาล.. 
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อนึ่ง เทศบำลเมืองสระแก้วจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเม่ือได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น แล้วเท่ำนั้น 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด รายละเอียดดังนี้ 
  งวดที ่1 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จ านวน 10 ห้อง (รหัส สน.ศท.ส. 10) แล้วเสร็จ 
  - ทดสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
  - ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
  - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้าง แล้วเสร็จ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 90 วัน 
 

9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
      11.1 เง ินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั ้งนี ้ ได ้มาจาก เง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวนเงิน 

336,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) แล้วเท่านั้น  

      ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 336,000 บาท 
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)     
                          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 
 

8/(1) แจ้งการสั่ง... 
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               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
            (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี         
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน   
                               (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
                         11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
      11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้วจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                  11.5  เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10       
ของแต่ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

     12.1 หัวหน้าควบคุมงานประจ าหน้างาน จ านวน 1 คน 
           - ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ทางด้านการก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ 
 

13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างก่อนลง
มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ป้าย (จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ) ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
        13.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งของก่อสร้าง 
        13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
        13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานก่อสร้าง 
 

9/13.6 วงเงิน.. 
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        13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
        13.7 ค่าก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจาก 
        13.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
        13.9 วัน/เดือน/ปี การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียน
เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

    ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 
 
 

   วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



d:di1 n 1 n a 1.: { luri o d5'1.: a 1 n 1:q 」5`

l∩ 1く nnlバ 0♂ in(on∩ ηl群っ脚剛切n91o例 iく (5デa gu ttη 3.lo)1ぅ、6u現しⅥ何υna 2(jn切ざ∩∩彰ζく)

●oo■輌バoattη 1ヾ1組 88utη ttuna 2(inuttn3角 )面lua♂ 5彫ししあ ざnし noし lo(al彫 しし倫 仙Ⅵ愉al凱し斉っ

LLIJυじa%η  illa n■ .aИ。31o

ソ倒3u゛ nuι ttη 剛oヾ1∩ 5く∩15 tⅥ何una醸 o(♂ 58しし斉Q ttη ua♂ igLし斉ちδηしЯЭし£0(a18しt斉ち憔Иうha18しし斉ち

n/9」 38ヾnuoo∩ ももυυももJauし Laぁ、ηυn15 (∩ ぅ潤がくしa号 関∩ηlJ∩ n10(が っ秘Йo(3切 )

」■88Jn創 ηヽnη ttη 8Jし Lυυ 」5 4 LLa彰 」1.5 例しLuυ

nn■ o斜 5η nlnans L潤 o3■Ⅵ  9  8J∩ 5η n襲 Ⅶ

“

.2558

druru 5 ur.iu

n斜影n,,田 nninl明 tJn■■nη nanヾ mη ttnndoもりnunaL8Joヾ a、 8しもnっ 樹 16/7558 aくつlJデ  7 測n■lnN 2558

aq%o ,(〔 〔 i:::ilrff,Ioi

(秘 ]81i¥n憫 0洗u)

rJ:v;ruriruuo:r nr nfi i.:

″ ……mttm5ふνummく 調0……` 1……節枷mfl明ummmmo

an∩υⅥ 51onns ∩ηnoainヾ ν8Jn」 し明っn

1 くηロバoa論くoooo5あ潤%un9 1o研 面 (1偽 ♂視nη d lo 336,00000

15く し号u跳Ⅵ何una 2(」ηη和∩g漁 )

a5」

53脚 ∩η∩Oa,η 幻私ミlol・ ∩1lL働明しくuザ子(a蹟 336,000.00

5on■ nanヾ 336,000.00

innlnanヾ (dη 3JしもauanNИttuttn横範uη田群o■ )

(uruil:snou mrr) (愧nuloし nせ〕」[輌 15ゞしし占QⅥ IJ)

ｅ

¨
0

ヽ



alせ 510∩ ni」 58割η側5η∩ηバ1っ anLLattdlLL5く 1ヽ■

しηnυηaL鍼 oヾ a、 8しし∩句  oη しnOL襲 0く   Qくνつ∩劉5彫 しL∩ η

J18輸Ⅵ l∩ 5(nniバ od勒く31∩ nぅ名潤剛un∩ lo薇係 (1偽 a■ ●Ⅵ d 10)1518u切 しⅥ輌una 2(ふ明論 n8漁 )

LJη劉o゛ 1ヾ■ しⅥ輌uηうし晨つくa19tttt Jnun綺彫誂栴 δηしЯoし翻0く a58誂梅 憔Ⅵ愉♂58しι栴

300■ |パ Oagnヾ 11ミ 耐uum●una 2(Inu論∩彫漁)ぷnuaai凛栴 δlmo醸 o(a58誂論 檎Ⅵ愉♂13■あ

ν僣381o■ oonもしυuしもJauししa85oun15 (∩ 5潤 Joしa弓潤∩niJ∩∩lolがつuヂoくるu)

しLtJtJしa%Ⅵ  5ua“ u a1/1● 10

パn■ 9鍼ぅηnnnans醸 3っ範6 9 濶∩in∩脚 2558

」1.5

ど 贅
■■1∩ Ⅶ■η 3150 働nllく L潤 働5

an∩υη inunll

nlつ anLLa彰 ∩nじし,1ヾηlJ

50N向■n■ (unη )

Factor F

∩ηnodinsⅥ ソヾ3J∩

in鍼記unu(υ■η)

ηNnuもИ働

1 働uη現∩nflogin(on∩ 15 264,796.24 12726 336,97969

晨Out剛

nuなっくⅥ畜ηllu.¨ …………0…………%

nu」 58嶺Jttatnuソ∩.… …_0__¨……%

fr,,3r,,i 7 o/o

nnttlattη l僑矧    _7… ………%

di」 5o潤 nlooainヾ LttuしくuザイQall 336,979.69

6∩し例61働 n脚っく晨u研l∩ lu¶∩all 336,000.00

n3onせ■
(dη田しLduan3JИ duttnttlJυηηぶつ■)

しQttuin∩ n」 58潤n創 10,666    Uη Ⅵ働0働ηin幻し潤口,

n翻彫n558Jnη innttun5■ nnnano口ηttn■ d、し罰nunat3Jood58Lし nつ デ 16/2558 aヾ 9■η 7 涎n■■n3J 2558

aく■o r-l : u orurirvu Ft t't Ft 1 fl n 1.:

軸101焔嘔つ洵 )

論 征 … σ → ィ _節 瓢 mflソ 切蜘 mm幻 調 o… … ゝ … ぶ … 節 調 m5繭 И現蜘 η 徊 く

(■¬U10し∩Utt t輌 剛itt召 lⅥ鶴)(ural:vnatt mvr)



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
1 งานถมดินปรับพื้นที่ก�อสร�าง 24.00   ลบ.ม. 60.00        1,440.00   -           -          1,440.00         
2 งานขุดดินพร�อมกลบกลับ 15.00   ลบ.ม. -           -          99.00        1,485.00   1,485.00         
3 กระเบื้องลอนคู�  ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 0.05  เมตร  136.00  แผ�น 45.00        6,120.00   9.00         1,224.00   7,344.00         
4 กระเบื้องโปร�งแสงลอนคู�  ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร    4.00     แผ�น 250.00      1,000.00   9.00         36.00       1,036.00         
5 ครอบสันโค�งกระเบื้องลอนคู�  20.00   แผ�น 52.00        1,040.00   9.00         180.00     1,220.00         
6 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู�พร�อมอุปกรณ8 200.00  ชุด 5.00          1,000.00   -           -          1,000.00         
7 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ําหนัก  23.50  กก. 15.00   ท�อน 668.23      10,023.45  100.00      1,500.00   11,523.45        
8 เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้ําหนัก  36.50  กก. 10.00   ท�อน 1,186.92    11,869.20  100.00      1,000.00   12,869.20        
9 เชิงชายไม�สําเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว , 6  นิ้ว ยาว  3.00  เมตร 22.00   แผ�น 80.00        1,760.00   10.00        220.00     1,980.00         
10 ไม�แบบ 1.00     เหมา 8,000.00    8,000.00   -           -          8,000.00         
11 ตะปู 10.00   กก 37.38        373.80      -           -          373.80            
12 คอนกรีตผสมเสร็จ  240  ksc 15.00   ลบ.ม. 2,000.00    30,000.00  391.00      5,865.00   35,865.00        
13 พื้นคอนกรีตสําเร็จรูปรับน้ําหนักบรรทุกจรไม�น�อยกว�า 200กก./ตร.ม 11.50   ตร.ม. 200.00      2,300.00   25.00        287.50     2,587.50         
14 ผนังก�ออิฐมอญครึ่งแผ�น 120.00  ตร.ม. 240.00      28,800.00  89.00        10,680.00 39,480.00        
15 ผนังก�ออิฐบล็อคระบายอากาศเซาะร�อง 13.00   ตร.ม. 192.00      2,496.00   80.00        1,040.00   3,536.00         

129,739.95     

หมายเหตุค�าวัสดุและแรงงาน

แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 1/4                            รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง   อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                         แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10
ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                               เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน



สถานที่ก�อสร�าง 

ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
16 ปูนฉาบ 132.00  ตร.ม. 72.00        9,504.00   87.00        11,484.00 20,988.00        
17 ทรายหยาบ 4.00     ลบ.ม. 537.39      2,149.56   99.00        396.00     2,545.56         
18 เหล็กเส�นกลม   Ø  6  มม. SR 24 321.90  กก. 25.78        8,298.58   2.80         901.32     9,199.90         
19 เหล็กเส�นกลม   Ø  9  มม. SR 24 39.92   กก. 24.45        976.04      2.80         111.78     1,087.82         
20 เหล็กเส�นกลม   Ø 12  มม. SR 24 319.68  กก. 23.43        7,490.10   2.80         895.10     8,385.21         
21 เหล็กเส�นกลม   Ø 15  มม. SR 24 180.70  กก. 24.24        4,380.17   2.80         505.96     4,886.13         
22 ลวดผูกเหล็ก 18.00   กก. 42.52        765.36      -           -          765.36            
23 ประตู พีวีซี. ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร. พร�อมวงกบ พีวีซี. 10.00   บาน 1,200.00    12,000.00  180.00      1,800.00   13,800.00        
24 ตะแกรงน้ําทิ้งชนิดดักกลิ่น  ขนาด  Ø  2 1/2" 2.00     อัน 180.00      360.00      15.00        30.00       390.00            
25 บานพับเหล็ก 4" มีแหวนไนล�อน 30.00   อัน 20.00        600.00      -           -          600.00            
26 มือจับ (เหล็กชุบโครเมี่ยม) ขนาด 4" 20.00   อัน 15.00        300.00      -           -          300.00            
27 กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4" 10.00   อัน 40.00        400.00      -           -          400.00            
28 กระเบื้องปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" 31.00   ตร.ม. 230.00      7,130.00   150.00      4,650.00   11,780.00        
29 ปูนซีเมนต8ยาแนว 2.00     ถุง 388.00      776.00      -          776.00            
30 โถส�วมนั่งยอง มีฐาน ยกสูง แบบราดน้ํา เคลือบขาว  10.00   อัน 1,250.00    12,500.00  105.00      1,050.00   13,550.00        

89,453.98       

สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                         แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง   อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)

ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                               เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

                            รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 2/4



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน
31 กKอกน้ําลูกลอย           Ø  1" 3.00     ชุด 380.00      1,140.00   100.00      300.00     1,440.00         
32 กKอกน้ําบอลวาล8ว        Ø 1/2" 5.00     อัน 100.00      500.00      100.00      500.00     1,000.00         
33 ตะแกรงน้ําทิ้งสแตนเลส Ø  2 1/2" 3.00     อัน 20.00        60.00       5.00         15.00       75.00             
34 ฝาเกลียวทองเหลือง  ขนาด Ø  6" 2.00     อัน 150.00      300.00      20.00        40.00       340.00            
35 โครมไฟฟNาแบบเปลือย หลอดฟูลออเรสเซนต8ขนาด 1 x 18 วัตต8พร�อมอุปกรณ8 2.00     ชุด 315.00      630.00      115.00      230.00     860.00            
36 สวิตซ8ไฟฟNาทางเดียว 2.00     อัน 37.38        74.76       70.00        140.00     214.76            
37 แผงไม� 1.00     ชุด 150.00      150.00      300.00      300.00     450.00            
38 พร�อมเบรกเกอร8 ขนาด 30 แอมปO 1.00     ตัว 120.00      120.00      80.00        80.00       200.00            
39 สายไฟฟNา VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.สายแบบแกนคู� แรงดัน 300 โวลท8 1.00     ม�วน 1,260.75    1,260.75   900.00      900.00     2,160.75         
40 สายไฟฟNา THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท8 1.00     ม�วน 639.00      639.00      500.00      500.00     1,139.00         
41 ท�อ PVC  Ø  1"  ชั้น 13.5 10.00   ท�อน 37.38        373.80      80.00        800.00     1,173.80         
42 ท�อ PVC  Ø  4"  ชั้น 8.5 3.00     ท�อน 601.00      1,803.00   192.00      576.00     2,379.00         
43 ท�อ PVC  Ø  3"  ชั้น 8.5 2.00     ท�อน 266.00      532.00      120.00      240.00     772.00            
44 ท�อ PVC  Ø  2"  ชั้น 8.5 2.00     ท�อน 169.00      338.00      80.00        160.00     498.00            
45 ข�อต�อ ข�องอ อุปกรณ8เดินท�อ 1.00     เหมา 500.00      500.00      -           -          500.00            

13,202.31       

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                               เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง   อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                         แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10
ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น

                            รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 3/4



ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน

46 สีรองพื้นปูนใหม� 130.00  ตร.ม. 10.00        1,300.00   20.00        2,600.00   3,900.00         

47 สีน้ําพลาสติกทาภายใน 50.00   ตร.ม. 35.00        1,750.00   30.00        1,500.00   3,250.00         

48 สีน้ําพลาสติกทาภายนอก 80.00   ตร.ม. 35.00        2,800.00   30.00        2,400.00   5,200.00         
49 สีกันสนิม 25.00   ตร.ม. 45.00        1,125.00   35.00        875.00     2,000.00         
50 สีน้ํามัน 25.00   ตร.ม. 35.00        875.00      35.00        875.00     1,750.00         
51 ถังบําบัดน้ําเสียระบบไม�อัดอากาศ  ขนาด 2,000 ลิตร 1.00     ชุด 12,000.00  12,000.00  1,800.00    1,800.00   13,800.00        
52 บ�อซึม 1.00     บ�อ 2,000.00    2,000.00   500.00      500.00     2,500.00         

32,400.00       

รวมค�าต�นทุนค�าก�อสร�าง เป.นเงิน 264,796.24     

ราชการส�วนท�องถิ่น  กองช�าง เทศบาลเมืองสระแก�ว  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง                                                               เมื่อวันที่     9    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วย
ราคาวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง   อาคารส�วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)
สถานที่ก�อสร�าง  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านลัดกะสัง)  ต.สระแก�ว อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว                         แบบเลขที่  รหัส สน.ศท. ส.10

                            รายการประมาณราคาค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�าง แบบ  ปร. 4   แผ�นที่ 4/4




