
เอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที ่ 2/2558 
การจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  บ้านไสโพธ์ิ  หมู่ที ่ 10     

 ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ      
ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ 

ลงวนัที ่ 21  ตุลาคม  2557 
--------------------------------------------------------- 

             เทศบาลต าบลดอนทราย  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาลต าบล”  มีความประสงคจ์ะประมูลจา้ง                   
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บา้นไสโพธ์ิ หมู่ท่ี 10   
ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล                 
ส านกัพฒันาน ้าบาดาล   พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ  านวน 1  ป้าย                                          
                        งบประมาณในการจัดจ้าง คร้ังนี ้  เป็นเงิน  1,410,000.-บาท                                                                                     
(-เงินหน่ึงล้านส่ีแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน-)        
                       โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
                        1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์     

1.1  แบบรูปรายการละเอียด   
1.2  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
1.4 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5  แบบสัญญาจา้ง 
1.6  แบบหนงัสือค ้าประกนั  

(1) หลกัประกนัซอง  
(2) หลกัประกนัสัญญา 

                            1.7  บทนิยาม 
               (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                   (2)   การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.8  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1   
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2   
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์    
                            2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งเหมาก่อสร้างงานตามเอกสารประมูลดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ฉบบัน้ี 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือของผูทิ้้งงานของทางราชการ  และได ้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 

2.3   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  และตอ้งไม่เป็น 
ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศการจดัจา้ง
โดยการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 
        2.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า   705,000.-  บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลดอนทรายเช่ือถือ 
                2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                             2.7  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวปไซต์
ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง 
                             2.8  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง             
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
  3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานโดยมิตอ้งใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2  ส่วน คือ  
       3.1  ส่วนท่ี 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
       (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
      (ข)  บริษทัจ ากดั หรือ บริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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                                 (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญา  
ของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ี
ระบุไวใ้น (1)  
             (3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.6 ( 1 ) 
                           3.2  ส่วนท่ี  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

   (1)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 

 (2)  หลกัประกนัซอง  ตามขอ้ 5 
  (3)  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีท่ีมี

การก าหนดผลงานตามขอ้ 2.5  เท่านั้น)  
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

  (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 
                     4.  การเสนอราคา 
      4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ใบเสนอราคาประมูล ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสารการประมูลราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี   โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้
ถูกตอ้งครบถว้น   ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน พร้อมประทบัตรา(ถา้มี) หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                          4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                  
ใบเสนอการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งใชใ้บเสนอการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเทศบาล ต าบล
ดอนทรายจดัให้เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดทุกรายการ 
             ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมทั้งค่าใชจ่้าย  
ทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคา ไม่นอ้ยกวา่  180  วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา 
สุดทา้ยโดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้                             
      4.3   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน  60  วนั นบัถดั 
จากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  
      4.4  ก่อนยืน่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและ
รายการละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลง           
ยืน่เอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
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                           4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอการประมูลและบญัชีรายการก่อสร้างท่ีปิดผนึกซอง
เรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึงคณะกรรมการด าเนินการประมูล โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ใบเสนอการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี 2/2558” พร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ในวันที ่  
7  พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึงเวลา   10.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   และเข้าเสนอราคาในวนัที ่ 13  พฤศจิกายน  2557  เวลา  10.40  น.                    
ถึงเวลา  11.10  น.   
       เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร 
การประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด 
       คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง          
ผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.5(1) ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้ค้าทีผ่่านและไม่ผ่านการคัดเลอืก วนัที่   11  พฤศจิกายน  2557 
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อน หรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2)  
คณะกรรมการฯ  เช่ือวา่มีการกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ               
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคา และเทศบาลต าบลดอนทรายจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา ดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่
คณะกรรมการณ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
      ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั  ภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวนิิจฉยัอุทธรณ์ ของผูว้า่
ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลและผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง จะแจง้วนัประมูลราคาให้ผูผ้า่น
การคดัเลือกทราบในวนัอบรมวธีิการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5  ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะการเสนอราคา เวน้แต่ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่  การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  และใน
กรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่    ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคา
ดงักล่าว 
       4.6  ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคา จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
        (1)  ผูเ้สนอราคาจะไดรั้บเลขประจ าตวั  (User ID)  และรหสัผา่น (Password)  เม่ือผูเ้สนอ
ราคาผา่นคุณสมบติั เง่ือนไขและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 
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                                    (2)  ผูเ้สนอราคาท่ีผา่นการคดัเลือกฯ จะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงในการประมูลดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบั เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาและผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
         (3)  ราคาเร่ิมตน้ในการประมูลคร้ังน้ี  ราคาเร่ิมตน้ไม่เกิน      1,410,000.-  บาท  
(-เงินหน่ึงล้านส่ีแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน-)        
        (4)  ระยะเวลาในการประมูลราคา   30    นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลา                             
การประมูล 5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผูค้า้ (ซ่อนสัญลกัษณ์คอ้น) 
    (5)  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งต ่ากวา่ราคาเร่ิมตน้การประมูล  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต ่า 
(Minimum  bid)  แต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ  0.2  ทั้งนี ้ สามารถเสนอลดราคาข้ันต ่าสูงกว่าราคาข้ันต ่าทีก่ าหนดได้ 
                                    (6) กรณีราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ผูท่ี้เสนอราคาก่อนเป็นผูช้นะการประมูล 
                                    (7) ผูเ้สนอราคาจะเสนอราคาท่ีใดก็ได ้ยกเวน้ส านกังานของตลาดกลาง 
                                    (8) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาต ่ากวา่ท่ีเคยเสนอราคาไวเ้ดิม 
                                    (9) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการประมูล และเม่ือการประมูลเสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนัราคาต่อ
ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  หลงัจากจบการประมูลจะตอ้งจดัท าบญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณ
งาน ซ่ึงตอ้งแสดงปริมาณวสัดุ และราคาของรายการวสัดุและค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ เพื่อจดัท ารายงานผล
การประมูลใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการประมูลฯ ภายใน 2 วนันบัถดัจากวนัประมูล ทั้งน้ีผูช้นะการประมูลตอ้ง
ช าระค่าบริการใหต้ลาดกลางภายใน  7 วนัท าการ  นบัแต่เสร็จส้ินการประมูลแลว้น าหลกัฐานการช าระเงินไปท า
สัญญากบัเทศบาลต าบลดอนทราย 
          ในกรณีท่ีจะตอ้งเสียค่าบริการต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผูช้นะการประมูล
จะตอ้งเสียอตัราค่าบริการ  เป็นเงินทั้งส้ิน  6,000.-   บาท 
         5.  หลกัประกนัซอง 
               ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค                         
จ  านวนเงิน  70,500.-บาท  (-เงินเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)  โดย “หลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้า
ประกนั  ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา”  โดยใชห้ลกัประกนั
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี   
                5.1  เงินสด 
    5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นซอง
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วนั ท าการของทางราชการ 
    5.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัใน  
ดงัระบุในขอ้ 1.4(1)   
    5.4  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษทัเงินทุน 
หรือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจ 
ค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1)  
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                                  5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
       หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้  ้า
ประกนัภายใน 15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้ง
เสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน 3 ราย  จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือ เม่ือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้       
ผกูพนัแลว้  การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
          6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                6.1 ในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี เทศบาลต าบลดอนทราย  จะพิจารณา
ตดัสินดว้ยราคารวมทั้งส้ิน 
         6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือ ยืน่หลกัฐานไม่ถูกตอ้ง
หรือ  ไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 3 หรือยืน่ขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ 
คณะกรรมการประมูล ฯ จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลง
เพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลดอนทราย เท่านั้น  
         6.3  เทศบาลต าบลดอนทราย  สงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ
ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                 (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ของ เทศบาลต าบล               
ดอนทราย    
                                             (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบญัชีรายการก่อสร้าง 
                                        (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
            6.4  วธีิการในการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 
                                            (1) การประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหใ้ชก้ารประมูลแบบปิดราคา                              
(Sealed Bid Auction) 
              (2) ในกรณีท่ีมีผูค้า้ผา่นการคดัเลือกไม่เกินสองราย หากคณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลเห็นวา่ไม่สมควรใชว้ิธีการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะก าหนดใหผู้ค้า้ยื่นซองราคาภายในวงเงิน
งบประมาณหรือราคาเร่ิมตน้การประมูลหรือราคากลางของทางราชการก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 
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                                    ราคาเร่ิมต้นการประมูลให้ใช้วงเงินราคากลางส าหรับการจ้างน้ันๆ 
                                         ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาผา่นการคดัเลือก 1 ราย หรือมีผูเ้สนอราคาในการประมูล 1 ราย 
คณะกรรมการด าเนินการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเสนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล
ทั้งหมด  แต่ถา้คณะกรรมการด าเนินการดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นวา่ มีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการจา้งต่อไป 
เพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประมูลต่อรองราคากบัผูค้า้
รายนั้นแลว้เสนอหวัหนา้ส่วนราชการต่อไป 

    6.5 ในการตดัสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือเทศบาลฯมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ้เทจ็จริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกนัผูเ้สนอราคาได ้เทศบาลฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือถูกตอ้ง 
                                   6.6  เทศบาลต าบลดอนทราย   ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาหน่ึง               
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลดอนทราย          
เป็นเด็ดขาด   ผูเ้สนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลต าบลดอนทราย จะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงานไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น
เทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
                ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดจนคาดหมายไดว้า่ ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการด าเนินการประมูล  หรือเทศบาลต าบลดอนทราย  จะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจง และแสดงหลกัฐานท่ีท า
ใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์อยา่งมี
คุณภาพ  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้เทศบาลต าบลดอนทราย  มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

6.7 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่   
ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ ตามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ การประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ี
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5(2)  เทศบาลต าบลดอนทราย  มีอ านาจ           
ท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว  ออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5  และ เทศบาล
ต าบลดอนทรายจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
             ในกรณีน้ีหากนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการประมูลจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  นายกเทศมนตรีมีอ านาจยกเลิก 
การประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวได ้
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                      7.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผูช้นะการประมูล ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุไวใ้นขอ้ 
1.3 กบัเทศบาลต าบลดอนทราย  ภายในเวลา ....7......วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาค่าจา้งท่ีประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
ใหเ้ทศบาลต าบลดอนทราย ยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
  7.1   เงินสด 
  7.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลดอนทราย  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือ
ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
  7.3   หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน           
ขอ้ 1.4 (2) 
  7.4  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ                    
ค  ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ี กวพ.ก าหนด ดงัระบุในขอ้ 1.4 (2)   
   7.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
     หลกัประกนัน้ี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ ประมูล
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
                       8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                            8.1  ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม 
                                   เทศบาลต าบลดอนทราย  จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น...........1.....งวด                                               
                         9.   อตัราค่าปรับ 

           ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 1.3  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ.....0.10.......ของค่าจา้งต่อวนั 
                        10.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้ง
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่....-....เดือน.....2....ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานโดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน......7..........วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง  
     11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
     11.1  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี  ไดม้าจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิของกรมส่งเสริม                     
การปกครองท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ในช่วงไตรมาสที ่ 1   
   โครงการน้ีจะลงนามในสัญญาไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งตามโครงการและมี
งบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายแลว้เท่านั้น      
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                                  11.2   เม่ือเทศบาลเทศบาลต าบลดอนทราย ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และ 
ไดต้กลงจา้งตามการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้ง        
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ 
ใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคา ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงัน้ี  
       (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีภายใน 7  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
            (2)  จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 
กบัเรือไทย  จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยน์าว ีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
       (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่ง 
เสริมการพาณิชยน์าวี 
              11.3  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้า
ประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน  (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีผูเ้สนอราคา(ผูค้ ้า) ท่ีได้รับคดัเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญา เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปน้ีใหย้ดึหลกัประกนัซองในอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาท่ีจดัหา 
                (1)  ผูค้า้ท่ียืน่เอกสารปลอม 
                (2)  ผูค้า้ท่ีเสนอราคาผิด เวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศพัท์ไปยงัหมายเลขท่ีตลาด
กลางก าหนด เพื่อแจง้ความประสงคแ์ละระบุราคาท่ีจะเสนอแลว้ส่งแบบฟอร์มยนืยนัการประมูลผา่นโทรสาร   
                (3)  ผูค้า้ท่ีมีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเล่ียง หรือขดัขวาง การแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรม 
                (4)  ผูค้า้ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เวน้แต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและ
ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
                                             (5)  ผูค้า้ท่ี  LOG IN   แลว้ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากบัหรือสูงกวา่ราคาเร่ิมตน้
การประมูล  หรือเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ังไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ 
                                        (6) ผูค้า้ท่ีไม่ยนืยนัราคาสุดทา้ยซ่ึงตอ้งตรงกบัราคาประมูลคร้ังสุดทา้ย 
                                11.4  ผูเ้สนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซ้ือ หรือค่าจา้งท่ีสูงข้ึนจากเสนอราคารายอ่ืนดว้ย  และในกรณีน้ีใหย้กเลิกการประมูล 
              11.5  เทศบาลต าบลดอนทราย สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)  
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                           11.6  กรณีท่ีมีการเสนอราคาท่ีไม่อยูใ่นฐานภาษีเดียวกนั  เทศบาลต าบลดอนทราย                          
ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใหอ้ยูใ่นฐานภาษีเดียวกนัเท่านั้น 
                    13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เม่ือเทศบาลต าบลดอนทราย  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้ง
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี
และใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือ
สถาบนัของทางราชการอ่ืน หรือสถาบนัของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือมีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให้เขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  ......10....ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย  1  คน ในแต่ละช่าง ดงัต่อไปน้ี 

13.1   …………………วฒิุ ปวส. สาขาก่อสร้าง .……………………….. 
13.2   ……………………………-…………………………………….. 

          14.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว ้และมาตรฐานของเทศบาลต าบลดอนทรายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
          15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายโครงการนี ้ตามรายละเอียดขอ้ก าหนดตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2808  ลงวนัท่ี  20  สิงหาคม  2553 โดยติดตั้งไว ้ณ สถานท่ีก่อสร้าง ดงัน้ี                                             

ขอ้ก าหนดการจดัท าแผน่ป้ายโครงการ.......................... 
แนบท้ายสัญญาจ้าง  เลขที.่...................../............................ 

                        ลงวนัที.่.....................................................   
  1.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าป้ายช่ือโครงการ และติดตั้งป้ายดงักล่าวภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนั                 
ลงนามในสัญญาจา้ง  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
        1.1 แผน่ป้ายในระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง ตอ้งมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และอีกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน หลงัจากแลว้เสร็จ โดยมีขอ้ความดงัน้ี 
       (1)   ช่ือเทศบาลต าบลดอนทราย   
   (2)  ประเภทและชนิดของส่ิงก่อสร้าง 
   (3)  ปีงบประมาณท่ีท าการก่อสร้าง 
   (4)  วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินท่ีก่อสร้าง 
   (5)  ระยะเวลาท่ีผูรั้บจา้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องตามสัญญา(ก าหนดวนัเร่ิมตน้และ
วนัส้ินสุดการรับประกนั) 
                                        อน่ึง ส าหรับงานก่อสร้างท่ีเป็นการสร้างทาง คลองหรือล าน ้าใหติ้ดตั้งป้าย  2 จุด                                   
ณ จุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดงานก่อสร้าง 
 
 
 
 


