
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  7/2552 
การจา้งซ่อมแซมผวิจราจรโดยปูลาดแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ซอย 6,7 และ 11 หมู่ท่ี 14 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวนัท่ี  2  กนัยายน 2552  
----------------------------------------  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาลต าบล”              
มีความประสงคจ์ะสอบราคา จะสอบราคา จา้งตามโครงการ ซ่อมแซมผวิจราจรโดยปูลาดแอสฟัลทติ์ก               
คอนกรีต ซอย 6,7 และ 11 หมู่ท่ี 14 หนา 0.05 เมตร พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 3,852 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปล นของเทศบาลต าบลสุเทพ วงเงินงบประมาณ 1,171 ,000 
บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น ) และมีราคากลางเป็นเงิน 1,325,800 บาท (หน่ึงลา้น
สามแสนสองหม่ืนหา้พนัแปดร้อยบาทถว้น) 

โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจา้ง 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
1.6 แบบบญัชีเอกสาร 

(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชี พรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้ง  และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้

เวยีนช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหา้มติดต่อ
หรือหา้มเขา้เสนอราคากบัเทศบาลต าบล 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
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2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้ องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกนักบังานท่ีสอบราคา จา้งยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่    662,900.00   บาท (หกแสนหก
หมื่นสองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐา นะเป็นราชการบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลเช่ือถือ 

2.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาล
ต าบล ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี ตามขอ้ 1.5 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแ นบมาพร้อมกบัซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
1. หา้งหุน้ ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงั สือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ                  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผู ้ ถือ
หุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมด าหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตก ลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีเสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่ วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรื อผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็ นนิติบุคคล ใหย้ืน่
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาบตัร
ประจ าตวัผูเ้สียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 
1.6 (1) 
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3.2 ส่วนที ่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน ) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวั สดุ

อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
(4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารแบบรูปรายการละเอียด 
(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อ มกบัซองใบเสนอราคาตามแบบใน  

ขอ้ 1.6 (2) 

4. การยืน่ซองสอบราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบ ท่ีก าหนดไวใ้นเอกส ารสอบราคาน้ี โดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  
จ  านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวั อกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ 
ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี ราคา
รวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า        60         วนั นบัแต่วนัเปิด
ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืน่ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการ
เสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลา ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ     100     วนั
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 

4.4 ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอ บราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  7/2552” โดยยืน่ ตรงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา  ในวนัที ่   2  กนัยายน 2552  ถึงวนัที ่    17 กนัยายน 2552  ระหว่างเวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ  (ในวนัและเวลาราชการ ) หรือยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมช้ัน 3 ทีว่่าการอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่) ในวนัที ่ 18 กนัยายน 2552  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
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เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา  ในวนัที่     18 กนัยายน 2552   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.               
เป็นต้นไป 

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย       ราคารวม  
5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้  3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิ จารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย
หรือท่ีผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผูเ้สนอราคา  อยา่งหน่ึง
อยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง ไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติ ม แกไ้ข  เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้                  
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้ เทศบาล ต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา จดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของ ทาง
ราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ เทศบาลต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้
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เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์   หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้   
เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญ ญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาล

ต าบลภายใน       7       วนัท าการ  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญ าเป็นจ านวน
เงินเท่ากบัร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ให้ เทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา   โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้

นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน  

ขอ้  1.4 
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือ บริษทัเงินทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่ง
หนงัสือ  ค ้าประกนัของธนาคารตามท่ี คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด  (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใช้
เฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท) 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา              
(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น     1 งวด ดงัน้ี 
งวดที ่1 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ       100      ของค่าจา้งตามสัญญา  เม่ือ

ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานดงัน้ี 
1) งานขดุดินพร้อมขนทิ้งแลว้เสร็จทั้งหมด 
2) งานบดอดัพื้นดินเดิมและหินคลุกแลว้เสร็จทั้งหมด 
3) งานลาดยาง prime coat , tack coat แลว้เสร็จทั้งหมด 
4) งานปูยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตแลว้เสร็จทั้งหมด 
5) งานท าความสะอาดและติดตั้งป้ายโครงการ 
6) งานก่อสร้างส่วนท่ีเหลือทั้งหมดแลว้เสร็จ ถูกตอ้ง ครบถว้นตามรูปแบบและรายการ 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน        100 วนั รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
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8. อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ    0.25     ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบร าคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน              

ขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา                         
ไม่นอ้ยกวา่        2      ปีนบัถดัจากวนัท่ี เทศบาลต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้าร ไดดี้ดงัเดิมภายใน      15       วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตาม สูตรการปรับราคาจะน ามาใชใ้นกรณีท่ีค่างานก่อสร้าง

ลดลงหรือเพิ่มข้ึน ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจา้งเหมาก่อสร้างใหค้  านวณตามสูตร ดงัน้ี 
  P = (PO)  *  (K) 
โดยก าหนดให ้   P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัผูรั้บจา้ง 

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลไดห้รื อราคาค่างานเป็นงวดซ่ึงระบุ
ไวใ้นสัญญา  แลว้แต่กรณี 

K = ESCALATION FACTOR ท่ีหกัดว้ย  4  %  เม่ือตอ้งเพิ่มค่างาน  หรือบวก
เพิ่ม 4%  เม่ือตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตา มก าหนด
ไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลต าบลไดข้ยายออกไป โดยใช้สูตรดงัน้ี 

งานผวิถนนแอสฟัลท์ติก    
K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

ดชันีราคาท่ีใชค้  านวณตามสูตรท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดจ้ดัท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย ์ ไดก้  าหนดให ้
 It = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
 Io = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
 At = ดชันีราคาแอสฟัลท ์ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
 Ao = ดชันีราคาแอสฟัลท ์ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
 Mt = ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต)์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
 Mo = ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต)์ ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
 Et = ดชันีราคาเคร่ืองจกัรกลและบริภณัฑ ์ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
 Eo = ดชันีราคาเคร่ืองจกัรกลและบริภณัฑ ์ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
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11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
11.1 เงินค่า จา้งส าหรับงานคร้ังน้ี  ไดม้าจาก การ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับพฒันา

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2552 จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน  

การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ ไดรั้บอนุมติัเงินค่ าก่อสร้างจาก กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน แลว้เท่านั้น 

11.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตาม
สอบราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรื อในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ               
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ื นท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึง เทศบาล ต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุในขอ้ 6 เทศบาลต าบลอาจพิจาร ณาเรียก ร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย  (ถา้มี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เม่ือเทศบาล ต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งเหมา
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคา
จะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้
วฒิุบตัรระดบั ปวช., ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชก ารได้ 
ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดงัต่อไปน้ี 
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12.1 วฒิุ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา 
12.2                             -     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ

ไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
(นายทวพีงษ ์  หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

วนัท่ี  2  กนัยายน 2552 


