
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  2/2553 
การจา้งก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 6 บา้นโป่งนอ้ย 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวนัท่ี  16  มีนาคม  2553 
---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เทศบาลต าบล”              
มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า คสล. พร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 6 บา้นโป่งนอ้ย 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพกัและถนน คสล.ทบัหลงัท่อ ความยาว
รวมบ่อพกัไม่นอ้ยกวา่ 179 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพกั และถนน 
คสล. ทบัหลงัท่อ ความยาวรวมบ่อพกัไม่นอ้ยกวา่ 49 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 
17 เมตร ตั้ งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทานเข้าไปภายในหมู่บ้าน (หลังหอพกั                  
อมัรินทร์) หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งน้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
งบประมาณ 1,570,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) และมีราคากลางเป็นเงิน 1,540,000 บาท 
(หน่ึงลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 

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 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้ง และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้

เวยีนช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือห้ามติดต่อหรือ
หา้มเขา้เสนอราคากบัเทศบาลต าบล 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
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2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกนักบังานท่ีสอบราคาจา้งยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่    770,000.00   บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน)  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลเช่ือถือ 

2.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบล ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี ตามขอ้ 1.5 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
1. ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีเสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
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  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวสัดุ

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

ขอ้ 1.6 (2) 

4. การยืน่ซองสอบราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน  
จ  านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคา
รวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า       90         วัน นบัแต่วนัเปิด
ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการ
เสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน    90     วัน
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา โดยระบุไวท่ี้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2553” โดยยื่นตรงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา  ในวนัที ่      17  มีนาคม  2553          ถึงวนัที ่    30  มีนาคม  2553            ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคา 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมช้ัน 3 
ทีว่่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) ในวนัที ่    31  มีนาคม  2553       ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
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เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่    31  มีนาคม  2553        ตั้งแต่เวลา 11.00 น.               
เป็นต้นไป 

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

ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส 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) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลงโดยผู ้เสนอราคามิได ้                
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได้ เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน 
หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้
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เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ 
เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3  กบัเทศบาล

ต าบลภายใน       7       วันท าการ  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากบัร้อยละห้า  ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ให้เทศบาลต าบลยึดถือไวใ้นขณะท 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 ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่าง
หนงัสือ ค ้าประกนัของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุก าหนด  (การใช้หลกัประกนัตามขอ้น้ีใช้
เฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท) 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา              
(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

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

ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานดงัน้ี 
1) งานขดุดิน แลว้เสร็จทั้งหมด 
2) งานถมหลงัท่อ แลว้เสร็จทั้งหมด 
3) งานก่อสร้างบ่อพกัน ้า แลว้เสร็จทั้งหมด 
4) งานเทคอนกรีตทบัหลงัท่อ แลว้เสร็จทั้งหมด 
5) งานวางท่อ คสล. และงานก่อสร้างอาคารระบายน ้า งานก่อสร้างหูชา้ง คสล. แลว้

เสร็จทั้งหมด 
6) งานปูยางแอสฟัลทท์บัหลงัท่อ แลว้เสร็จทั้งหมด 
7) งานท าความสะอาดและติดตั้งป้ายโครงการ 
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8) งานก่อสร้างส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและ
รายการ 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน        90 วนั รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

8. อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ    0.25     ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน             

ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา                        
ไม่นอ้ยกวา่       2      ปีนบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้าร ไดดี้ดงัเดิมภายใน      15       วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้าง

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

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลไดห้รือราคาค่างานเป็นงวดซ่ึงระบุไว้
ในสัญญา แลว้แต่กรณี 

K = ESCALATION FACTOR ท่ีหกัดว้ย 4% เม่ือตอ้งเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% 
เม่ือตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามก าหนด
ไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีเทศบาลต าบลไดข้ยายออกไป โดยใช้สูตรดงัน้ี 

งานท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็และงานบ่อพกั ใช้สูตร 
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
งานผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ใช้สูตร 
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
ดชันีราคาท่ีใช้ค  านวณตามสูตรท่ีใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาได้  จดัท าข้ึนโดยกระทรวง

พาณิชย ์ไดก้ าหนดให ้
It = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Io = ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
Ct = ดชันีราคาซีเมนต ์ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Co = ดชันีราคาซีเมนต ์ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 
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Mt = ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต)์ ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
 Mo = ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต)์ ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 

St = ดชันีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
So = ดชันีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปิดซองสอบราคา 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
11.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานคร้ังน้ี ได้มาจากการจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการเงิน

อุดหนุนทัว่ไปภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 
การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บการจดัสรรเงินกูจ้ากส านกังบประมาณแลว้

เท่านั้น โดยเทศบาลต าบลสามารถยกเลิกการจดัหาได ้หากไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินกู ้
11.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตาม

สอบราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้ นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

(1) แจ้งการสั่ งหรือน า ส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ              
พาณิชยนาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

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

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลได้คดัเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุในขอ้ 6 เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถา้มี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เม่ือเทศบาลต าบลได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจ้างและได้ตกลงจ้างเหมา
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคา
จะตอ้งมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้
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วฒิุบตัรระดบั ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้
ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดงัต่อไปน้ี 

12.1 วฒิุ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา 
12.2                             -     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 
(นายทวพีงษ ์  หินค า) 

นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

16  มีนาคม  2553 


