
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  4/2552 
การจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาอากาศวิทยุอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวันท่ี  18 กุมภาพันธ์  2552 
----------------------------------------  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบล” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจะสอบราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดต้ังเสาอากาศวิทยุอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขนาดความสูง 45 เมตร พร้อมเคร่ืองรับ –ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ก าลังส่ง 
10-30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และ Power Supply ขนาด 30 แอมป์  ตามแบบแปลนของ เทศบาลต าบลสุเทพ               
ในวงเงินงบประมาณ 248,900 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) และมีราคา กลางเป็นเงิน                           
248,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คณุสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลต าบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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2.3 ผู้เสนอราคาจะต้ องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคา จ้างย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า    125,000.00   บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชก ารหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐา นะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีเ่ทศบาลต าบลเชื่อถือ 

2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ตามข้อ 1.5 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่ อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมด าหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตก ลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่ นส าเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.6 (1) 
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3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) บัญชีรายการก่อสร้า ง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
(4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารแบบรูปรายการละเอียด 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 

1.6 (2) 

4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบ ที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัว อักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        60         วัน นับแต่วันเปิด
ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได ้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน      45      วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เร่ิมท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  4/2552” โดยยื่น ตรงต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันท่ี   19 กุมภาพันธ์ 2552  ถึงวันท่ี   5  มีนาคม  2552  ระหว่างเวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ  (ในวันและเวลาราชการ ) หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมชั้น 3 ท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองเชียงใหม)่ ในวนัท่ี     6  มีนาคม  2552    ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  
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เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา  ในวันท่ี    6  มีนาคม   2552    ตั้งแต่เวลา 11.00 น.               
เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย       ราคารวม  
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิ จารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติ ม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้                  
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ เทศบาล ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา จัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอรา คาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ เทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแส ดงหลักฐานที่ท าให้
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เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญ ญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับเทศบาล

ต าบลภายใน       7       วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้ เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  

ข้อ  1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเ งินทุนเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือ  ค้ าประกันของธนาคารตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อน้ีใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา              
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น     1 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ       100      ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี ้
1) งานวางผังอาคาร ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ ,งานเหล็ก PLATE รองรับวิทยุแล้ว

เสร็จ 
2) งานติดตั้งเสาวิทยุ,งานสมอบกพร้อมเสาสลิงยึดแล้วเสร็จ 
3) งานติดตั้งโคมไฟ ,งานสายล่อฟ้า ,งานติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร พร้อมรายละเอียด

อ่ืนๆ ตามแบบแปลนแล้วเสร็จทุกประการ 
4) จัดเก็บสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย 

ให้แล้วเสร็จภายใน        45 วัน รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ    0.10     ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบร าคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน              

ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรั บประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา                         
ไม่น้อยกว่า        2      ปีนับถัดจากวันที่ เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การ ได้ดีดังเดิมภายใน      15       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง

ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตร ดังนี้ 
  P = (PO) * (K) 
โดยก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ 
ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 

  K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4%  เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 
4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับรา คา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรดังนี ้

งานอาคาร         K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So 
ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดให้ 
  It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา 
  Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Co = ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา 
  Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ )ในเดือนที่ส่งงานแต่ละ
งวด 
  Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ )ในเดือนที่เปิดซองสอบ
ราคา 
  St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา 
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11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
11.1 เงินค่า จ้างส าหรับงานครั้งนี้  ได้มาจาก การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2551  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก การจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้วเท่านั้น 
11.2 เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ ให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะไ ด้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ               
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ื นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง เทศบาล ต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลต าบลอาจพิจาร ณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อ เทศบาล ต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใ ห้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างเหมา
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.  หรือเทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชก ารได้ 
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ 
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12.1 วุฒ ิปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา 
12.2                             -     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
(นายทวีพงษ์   หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2552 


