
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที.่...๑......../๒๕๕๕ 

การจา้งโครงการซอ่มแซมถนนบา้นดอยปุย หมู่ที่ ๑๑  

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ ลงวันที่.......๒๓ พ.ย.๒๕๕๔.... 
----------------------------------------  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “เทศบาล

ต าบล” มคีวามประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนบ้านดอยปุย หมูท่ี่ ๑๑  รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ  เลขที่ ถ.๒๖/๒๕๕๕  งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ 

บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน  

 (๑)  หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา  

๑.๖ บ ทนิยาม 

(๑) ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 

(๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 

๒.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ

และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผูเ้สนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ

ราคาให้แก่เทศบาลต าบลสุเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

การแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี ้

๒.๔ ผูเ้สนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
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๒.๕ มีผลงานก่อสร้างประเภทรางระบายน้ าหรอืท่อระบายน้ า วงเงนิ ไม่น้อยกว่า 

๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดียว พร้อมแนบ ส าเนาหนังสือ

สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 

๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(๑) หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมคา่ฝา่ยใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล 

ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรอืส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนา

บัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๕) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๑) 
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๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  พรอ้มส าเนาบัตร ประจ าตัว ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้

มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ 

๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

ผลงาน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓) บัญชรีายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

๔) ส าเนาใบเสร็จรับเงนิค่าซือ้เอกสารสอบราคา 

๕) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ข้อ ๑.๗ (๒) 

๔. การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่

มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มกีารขูดลบหรอืแก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวมและหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        ๔๕      วัน นับแต่

วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลา ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน     

๑๒๐    วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ริ่ม

ท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูปและ

รายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาเลขที.่....๑......./๒๕๕๕” โดยยื่นตรงต่อเจา้หนา้ที่รับซองสอบราคา ในวันท่ี...๒๓ พ.ย.๒๕๕๔.. 

ถงึวันที่.๙...ธ.ค. ๒๕๕๔........... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลสุเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรอืยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้อง ประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่) ในวันท่ี...๑๓...ธ.ค. ๒๕๕๔.....ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. 

เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันท่ี.๑๔.ธ.ค. ๒๕๕๔....

ตั้งแตเ่วลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ 

(หอ้งประชุมช้ัน ๓ ที่วา่การอ าเภอเมืองเชยีงใหม่) 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคาครัง้นี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ย       ราคารวม    . 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มคีุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรอืยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อยหรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาลต าบลเท่านั้น 

๕.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มกีารผ่อนผัน

ในกรณี ดังตอ่ไปนี ้

๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรอืใน

หลักฐานการรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือ ผูเ้สนอราคา 

อย่างหนึ่งอย่างใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

๓) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามไิด้                 

ลงลายมือช่ือพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรอืเทศบาลต าบลมีสทิธิใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว

ไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 



 - ๕ - 

๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ

ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต

เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  หรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน          

เป็นต้น  หรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม

สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค า

ชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับ

เทศบาลต าบลภายใน       ๗       วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้  และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้

ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอื

ก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ใน ข้อ  ๑.๔ 

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนใหส้่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมใหใ้ช้ตาม

ตัวอย่างหนังสือ ค้ าประกันของธนาคารตามที่ คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุก าหนด  (การใชห้ลักประกัน

ตามข้อนีใ้ช้เฉพาะสัญญาจา้งก่อสรา้งที่มวีงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบ

ราคา (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

เทศบาลต าบลจะจา่ยเงนิค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น     ๒     งวด ดังนี้ 
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งวดท่ี ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ       ๕๐      ของค่าจา้งตามสัญญาจา้ง เมื่อผู้

รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี ้

 

- งานปรับพืน้ที่ รื้อถอนเศษวัชพชื แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานตัดดินและถมดิน ปรับแนวลาดเอียงของพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานถมดินบดอัดแนน่และขึน้รูปถนนคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ช่ัวคราว) แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แลว้เสร็จทั้งหมด ตามแบบแปลน 

- งานรางระบายน้ า(ตัวV) แล้วเสร็จไม่นอ้ยกว่า ๕๐% 

งวดท่ี ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ       ๕๐      ของค่าจา้งตามสัญญา

จา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี ้

- งานรางระบายน้ า(ตัวV) แล้วเสร็จทั้งหมด  

- งานก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลาย แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ า คสล.ใต้ถนน แลว้เสร็จทั้งหมด 

- งานรางระบายน้ า (ตัวU) แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานปลูกหญ้าแฝก และตน้ถั่วบราซิล แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานป้ายเตือน(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดตัง้ป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างสว่นที่เหลอืทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

และรายการ 

๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕   ของค่าจา้งตามสัญญา  

ต่อวัน 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาจา้งตามแบบดังระบุใน             

ข้อ ๑ .๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา                        

ไม่น้อยกว่า    ๒      ปีนับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การ ได้ดีดังเดิมภายใน      ๑๕       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
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๑๐.๑ เงินคา่จา้งส าหรับงานครั้งนี ้ได้มาจาก การจา่ยขาดเงินสะสม มตทิี่ประชุมสภา

เทศบาลต าบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ เมษายน 

๒๕๕๔  

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ อนุมัตเิงินคา่ก่อสร้าง จากการ

จา่ยขาดเงินสะสมแล้วเท่านัน้ 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครัง้นี้ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท 

(หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จา้งตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจา้งดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจา้งจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

๑) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗  วัน นับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรอืซือ้ของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีใหบ้รรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้

ก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น  หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรอือื่น 

๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๑.๓ ผูเ้สนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  ๑.๕ จะน ามาใช้

ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรอื เพิ่มขึน้ ให้ค านวณตามสูตร ดังนี ้

 P = (PO)  *  (K) 

โดยก าหนดให้     P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรอืราคาค่างานที่จะต้องจา่ยใหก้ับผูร้ับจ้าง 
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 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ

ไว้ในสัญญา แล้วแตก่รณี 

 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อตอ้งเพิ่มค่างาน หรอืบวกเพิ่ม 

๔% เมื่อตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญา  หรอืภายใน  ระยะเวลาที่เทศบาลต าบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทาง

ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้งเหมา

ก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ

ราคาจะต้องมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

หรอืผูม้ีวุฒบิัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้า

รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย ๑  คน 

ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้

๑๒.๑ สถาปนิก 

๑๒.๒ วิศวกรรมโยธา  

๑๒.๓ ช่างก่อสรา้ง     

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้งผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

เทศบาลต าบลสุเทพ 

 
 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

หัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

วันที่ .........๒๓ พ.ย.๒๕๕๔.............................. 


