
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  ๒/๒๕๕๔ 

การจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี ๑๓ บ้านสันลมจอย 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “เทศบาล

ต าบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที ่ ๑๓ บ้านสันลมจอย              

มีรายละเอียดดังน้ี 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร จ านวน ๑ หลัง 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงลา้นหกแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลา้นหกแสนบาทถ้วน) 

โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

(๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ เป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย

การบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 

๒.๓ ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับเอกสารสทิธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้น

แตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลต าบลสุเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาคร้ังน้ี 
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๒.๕ มีผลงานประเภทก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปด

แสนบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดียว พร้อมแนบส าเนาหนังสือสัญญา และเป็นผลงานที่

เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเช่ือถอื 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ สว่น คือ 

๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(๑) ห้างหุ้นสว่นสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ                 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 

ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนา

บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๕) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้

มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

๒) ส าเนาหนังสอืรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

ผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

๔) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซือ้เอกสารสอบราคา 

๕) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ข้อ ๑.๖ (๒) 

๔. การย่ืนซองสอบราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่

มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรอืราคาต่อหน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้แลว้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า       ๑๓๐      วัน นับแต่

วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดย่ืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน    

๑๓๐    วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เร่ิม

ท างาน 

๔.๓ ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาเลขที ่๒/๒๕๕๔” โดยย่ืนตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่   ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    

ถึงวันที่   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลสุเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรือย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
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จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่) ในวันที่   ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔    ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่        ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสนิดว้ย       ราคารวม    . 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่าน้ัน 

๕.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณี ดังต่อไปนี ้

๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผู้เสนอราคา 

อย่างหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 

๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได ้                

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไมท่ าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว

ไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง

รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพิ่จารณาจัดจา้งเลยก็ไดสุ้ดแตจ่ะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ

ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
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ลงโทษผู้เสนอราคาเสมอืนเป็นผูท้ิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมี

การสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม

สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค า

ช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับ

เทศบาลต าบลภายใน       ๗       วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้

ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหนา้น้ันไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ใน ข้อ  ๑.๔ 

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม

ตัวอย่างหนังสือ ค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกัน

ตามข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท) 

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแลว้ 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น     ๓     งวด ดังนี ้

งวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๒๐      ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้

รับจ้างได้ปฏิบัตงิานดังน้ี 

- งานวางผังอาคาร, งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน แล้ว

เสร็จทั้งหมด 

- งานเสารับโครงหลังคา, เสาต้ัง คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 
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งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๓๘      ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้

รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

- งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานพ้ืน คสล.และขัดมันพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นพื้นทางเดินรอบ

อาคาร) 

- งานมุงหลังคา METAL SHEET พร้อมบุฉนวนกันความร้อนแล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และโครงสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานคาน คสล.ช้ัน ๒ (คานรับหลังคา) แลว้เสร็จทั้งหมด 

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๔๒      ของค่าจ้างตาม

สัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

- งานวางระบบท่อและสายไฟ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานติดต้ังสวิตซ์ ปลั๊ก โคมไฟ พัดลม และระบบควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานพ้ืน คสล.และขัดหยาบพืน้ทางเดนิ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานโครงกันสาดพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานยึดโครงปิดหน้าจั่วพร้อมบุไมส้ังเคราะห์ แลว้เสร็จทั้งหมด 

- งานติดต้ังป้ายแกรนิต แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่เหลอืทั้งหมด แลว้เสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

และรายการ 

๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ    ๐.๑๐     ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งไดท้ าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน             

ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา                        

ไม่น้อยกว่า       ๒      ปีนับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ดีดังเดิมภายใน      ๑๕       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด

บกพร่อง 
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๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตาม

สูตร ดังน้ี 

  P = (PO)  *  (K) 

โดยก าหนดให้   P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว้ในสัญญา แล้วแตก่รณี 

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวก

เพ่ิม ๔% เมื่อตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม

ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลไดข้ยายออกไป โดยใช้สูตรดังนี้ 

งานอาคาร ใช้สูตร 

K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So 

ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดท าขึ้นโดยกระทรวง

พาณิชย์ ได้ก าหนดให้ 

It = ดัชนีราคาผู้บรโิภคทั่วไปของประเทศ ในเดอืนที่ส่งงานแตล่ะงวด 

Io = ดัชนีราคาผู้บรโิภคทั่วไปของประเทศ ในเดอืนที่เปิดซองสอบราคา 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดอืนที่ส่งงานแตล่ะงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดอืนที่เปิดซองสอบราคา 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละ

งวด 

 Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองสอบ

ราคา 

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดอืนที่ส่งงานแตล่ะงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดอืนที่เปิดซองสอบราคา 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานครัง้นี ้ได้มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่าน้ัน 
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๑๑.๒ เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง

ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ัน

ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรืออื่น 

๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ดว้ยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสยีหาย (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบลไดค้ัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างเหมา

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ

ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า

รับราชการได้ ในอัตราไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอยา่งน้อย ๑ คน 

ในแตล่ะสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ สถาปนกิ 

๑๒.๒ ช่างกอ่สร้าง    



 - ๙ - 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด 

 

เทศบาลต าบลสุเทพ 

 

 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

วันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 


