
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เลขที่ E๔/๒๕๕๔ 

การจ้างเหมาก่อสร้าง จ านวน ๘ โครงการ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “เทศบาล

ต าบล” มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๘ 

โครงการ ดังน้ี 

โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. และถนนคสล. ทับหลังท่อ ต้ังแต่

บริเวณปากทางเข้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ (ซอยเภสัชกรโต) เข้าไปในซอยจนถึงจุดสิ้นสุดรางระบายน้ า 

คสล.เดิม โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวไม่น้อย

กว่า ๒๒๐ เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อ กว้าง ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร 

หรือพืน้ที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ 

๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้าน

เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒/๑ 

หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรายค า โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด 

ความยาวไมน้่อยกว่า ๗๓ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สอง

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณ ซอย ๑๐ เช่ือมต่อ

รางระบายน้ า คสล. เดิม ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทราย โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๕ เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ 

๕๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึง

พันบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณปากซอย ๑ หมู่ที่ ๗ 

บ้านช่างทอง เข้าไปภายในซอย โดยท าการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝา

ปิด  ความยาวไมน้่อยกว่า ๑๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท 

(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๙๗,๙๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้า

ร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๖ 

บ้านโป่งน้อย และหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท าการก่อสร้างเป็น  

๒  ช่วง 

/ช่วงที่ ๑... 



- ๒ - 
 

 

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ตั้งแต่บริเวณประตู 

(๑) วัดโป่งน้อย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ าเดมิ บริเวณทางแยกโรงเรียนโป่งน้อย โดยท าการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร พร้อมฝา

ราง ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉล่ีย ๑.๕๐ 

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย บริเวณฝั่งตรงข้ามวัด

โป่งน้อย (ประตู ๒) ไปเช่ือมต่อบ่อพักน้ าเดิม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๓๐ 

เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ความลกึเฉลี่ย ๐.๓๐–๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ 

เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๕๑,๐๐๐ บาท 

(สามแสนห้าหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. ต้ังแต่

บรเิวณข้างวัดช่างทอง หมู่ที่ ๗ ซึ่งเร่ิมต้ังแต่รางระบายน้ า คสล. เดิม ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณะ 

โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ 

เมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ งบประมาณ ๑๒๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงพันแปด

ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๒๑,๘๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๗ โครงการแก้ไขดินพังทลาย หมู่ที่  ๑๑ บ้านดอยปุย ต าบลสุเทพ 

งบประมาณ ๖๓๓,๑๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๓๓,๑๐๐ 

บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณซอยข้างร้านซ่อม

มอเตอร์ไซด์ จนถึงบ้านเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย  โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

๑.๑ แบบรูปรายละเอียดและเอกสารประกอบแบบแปลน  

โครงการที่ ๑ จ านวน ๕ หน้า 

โครงการที่ ๒ จ านวน ๕ หน้า 

โครงการที่ ๓ จ านวน ๔ หน้า 

โครงการที่ ๔ จ านวน ๑๐ หน้า 
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โครงการที่ ๕ จ านวน ๓ หน้า 

โครงการที่ ๖ จ านวน ๔ หน้า 

โครงการที่ ๗ จ านวน ๕ หน้า 

โครงการที่ ๘ จ านวน ๔ หน้า 

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวน ๒ หน้า 

๑.๓ บัญชีแสดงปรมิาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง  

โครงการที่ ๑ จ านวน ๒ หน้า 

โครงการที่ ๒ จ านวน ๒ หน้า 

โครงการที่ ๓ จ านวน ๕ หน้า 

โครงการที่ ๔ จ านวน ๒ หน้า 

โครงการที่ ๕ จ านวน ๓ หน้า 

โครงการที่ ๖ จ านวน ๒ หน้า 

โครงการที่ ๗ จ านวน ๒ หน้า 

โครงการที่ ๘ จ านวน ๒ หน้า 

๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างโดยวิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๓ ชุด) 

 จ านวน ๖ หน้า 

๑.๕ แบบสัญญาจา้ง จ านวน ๘ หน้า 

๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันซอง จ านวน ๑ หน้า 

(๒) หลักประกันสัญญา จ านวน ๑ หน้า 

๑.๗ สูตรการปรับราคา จ านวน ๕ หน้า 

๑.๘ บทนิยาม จ านวน ๒ หน้า 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 

(๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ จ านวน ๒ หน้า 

(๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ จ านวน ๑ หน้า 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ ช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ

ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ

ต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าอันใดเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรั้บเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึน้ศาลไทย  เว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในครัง้น้ี ดังน้ี 

โครงการที่ ๑ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ห้าแสนบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๒ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๓ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๕ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๖ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๗ ผลงานประเภทเดยีวกัน ในวงเงินไมน้่อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๘ ผลงานประเภทรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดียว พร้อมแนบส าเนาหนังสือสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเช่ือถอื 

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ

เทศบาลต าบลสุเทพ 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนกึ แยกเป็น ๒ ส่วน 

คือ 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง   

(ข) บรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียน  นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 

และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคล 

ให้ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่

ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อม

ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทั้งหมดที่ให้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

(๒) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 

(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในหนังสือ

รับรองผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๔) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซือ้เอกสารการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ื้นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
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๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารการประมูลจ้าง

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน               

ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวัสดุการก่อสร้างในบัญชีรายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคา

ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมทั้งค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า    ๑๐๐     วัน นับแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จของแต่ละ

โครงการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เร่ิม

ท างาน ดังน้ี 

 โครงการที่ ๑ ระยะเวลา  ๑๐๐  วัน 

โครงการที่ ๒ ระยะเวลา    ๔๕  วัน 

 โครงการที่ ๓ ระยะเวลา    ๙๐  วัน 

 โครงการที่ ๔ ระยะเวลา    ๙๐  วัน 

 โครงการที่ ๕ ระยะเวลา    ๗๕  วัน 

 โครงการที่ ๖ ระยะเวลา    ๓๐  วัน 

 โครงการที่ ๗ ระยะเวลา    ๗๐  วัน 

 โครงการที่ ๘ ระยะเวลา    ๖๐  วัน 

๔.๕ ก่อนย่ืนใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร

ตรวจสอบดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการประมูล

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า

ซองถึง “ประธานคณะกรรมการด าเนนิการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 

“เอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๔/

๒๕๕๔ โครงการ   (ระบุล าดับและช่ือโครงการ)  ” ย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที ่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.–๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ (ห้องประชุมช้ัน ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมือง

เชียงใหม่) 
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เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

จะไมรั่บเอกสารเพ่ิมเตมิโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการ E-Auction จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอ

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคาอื่น หรือเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) 

ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอปริมาณวัสดุ 

ตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแลว้ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ E-Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา

และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ

ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้

ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท า

ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณค์ าสั่งดังกล่าวตอ่ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ 

วันนับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งจากคณะกรรมการ E - Auction การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ถอืเป็นที่สุด 

การย่ืนอุทธรณต์ามวรรค ๕ ย่อมไมเ่ป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเสนอราคา

เว้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกลา่ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

อย่างย่ิง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดว้ยกับ ค าคัดค้านของผู้อุทธรณ ์และเห็นว่า

การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคา ดังกล่าวได้ 

๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไดรั้บการคัดเลอืกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศเทศบาล

ต าบลจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

(๑) ผู้ เสนอราคาต้องเข้าร่วมการอบรมวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอ

ราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัตเิงื่อนไข

และข้อเสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 
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(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) ราคาเร่ิมต้นในการประมูลครัง้นี ้คือ 

โครงการที่ ๑  จะเร่ิมที ่       ๑,๐๗๘,๐๐๐  บาท 

โครงการที่ ๒  จะเร่ิมที ่        ๒๘๐,๐๐๐ บาท 

โครงการที่ ๓  จะเร่ิมที ่        ๕๔๑,๐๐๐ บาท 

โครงการที่ ๔  จะเร่ิมที ่        ๕๙๗,๙๐๐ บาท 

โครงการที่ ๕  จะเร่ิมที ่        ๓๕๑,๐๐๐ บาท 

โครงการที่ ๖  จะเร่ิมที ่        ๑๒๑,๘๐๐ บาท 

โครงการที่ ๗  จะเร่ิมที ่        ๖๓๓,๑๐๐ บาท 

โครงการที่ ๘  จะเร่ิมที ่        ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาทีต่อโครงการ ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมด

ระยะเวลาการประมูล ๕ นาที ระบบจะไมแ่สดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 

(๕) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 

(๖) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได ้ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

(๗) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ ากว่าที่เคย

เสนอราคาไว้เดิม 

(๘) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแ์ละเทศบาลต าบล หลังจากจบการประมูล    

(๙) ในกรณีที่จะต้องเสยีค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์                 

ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสยีอัตราค่าบริการร้อยละ ๐.๔ แตไ่มเ่กิน       ๑๐,๐๐๐          บาท 

๕. หลักประกันซอง 

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการย่ืนใบเสนอการประมูลจ้าง

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา ดังนี ้

โครงการที่ ๑  จ านวนเงิน ๕๓,๙๐๐  บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๒  จ านวนเงิน  ๑๔,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันถ้วน) 

โครงการที่ ๓  จ านวนเงิน  ๒๗,๐๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๔  จ านวนเงิน  ๒๙,๘๙๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสบิห้าบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๕  จ านวนเงิน  ๑๗,๕๕๐ บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที่ ๖  จ านวนเงิน  ๖,๐๙๐ บาท (หกพันเก้าสิบบาทถ้วน) 

โครงการที ่๗ จ านวนเงิน  ๓๑,๖๕๕ บาท (สามหมื่นหน่ึงพันหกร้อยห้าสบิห้าบาทถ้วน) 
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โครงการที่ ๘  จ านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน้ันไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสอืค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๗ (๑) 

(๔) หนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

บรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๗ (๑) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ า

ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบรอ้ยแล้ว เว้นแต ่ผู้เสนอราคารายที่

คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้

เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนไห้โดยไม่มี

ดอกเบี้ย 

๕.๒ หลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองของผู้ค้า 

 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของ

ผู้ค้าในอัตรา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อย

ละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา 

(๑) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 

(๒) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแตเ่ป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางก าหนด เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการ

ประมูลผ่านโทรสาร 

(๓) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม 

(๔) ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุ

สุดวิสัย และได้แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลา

ประมูล 

(๕) ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเร่ิมต้นการ

ประมูล 

(๖) ผู้ค้าที่ไมยื่นยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลคร้ังสุดทา้ย 



- ๑๐ - 
 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

๖.๑ ในการประมูลคร้ังนี ้เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่อโครงการ 

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานไม่

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้

ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่เป็นผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารประมูลจ้างในสว่นที่มใิช่สาระส าคัญทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลต าบลเท่าน้ัน 

๖.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ

ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูล หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างของเทศบาลต าบล 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ

ราคารายอื่น 

(๓) ไมก่รอกช่ือนติิบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการ e-Auction หรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ ไม่ท า

สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

๖.๕  เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้

สุดแตจ่ะพิจารณาทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาล

ต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณา 

ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่

สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อ เท็ จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไดรั้บการคัดเลอืกตามที่ไดป้ระกาศรายช่ือไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้

เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
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อิเลคทรอนิกส์หรอืเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๘(๒) เทศบาลต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๖ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย

น้ันเป็นผูท้ิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้าง

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไดด้ าเนนิการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจยกเลิกการประมูลราคาจ้างเหมาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 

๗. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา

ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับเทศบาลต าบลภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้ให้เทศบาลต าบลยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใด ดังต่อไปนี ้ 

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหนา้น้ันไมเ่กิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุในข้อ

๑.๗ (๒) 

(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๗ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแลว้ 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้างดังน้ี 

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. และถนนคสล. ทับหลังท่อ 

ต้ังแต่บริเวณปากทางเข้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ (ซอยเภสัชกรโต) เข้าไปในซอยจนถึงจุดสิ้นสุดรางระบาย

น้ า คสล.เดมิ ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๐๐   วัน โดยการจะจ่ายเงินค่าจ้าง 

จะแบง่ออกเป็น    ๑    งวด ดังน้ี 
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งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิแล้วขนทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมยาแนวปูนทรายแล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานถมทรายหลังท่อ คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างถนน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ฝารางระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรง

เหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

  โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒/

๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรายค า ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕   วัน โดยการ

จ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งออกเป็น    ๑    งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิแล้วขนทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานวางท่อ PVC แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณ ซอย ๑๐ เช่ือมต่อ

รางระบายน้ า คสล. เดมิ ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทราย ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๙๐   วัน โดยการจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งออกเป็น    ๑    งวด ดังนี ้

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานรือ้ถอนถนน คสล. (พร้อมขนย้าย) แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 
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- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณปากซอย ๑ หมู่ที่ ๗ 

บ้านช่างทอง เข้าไปภายในซอย ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐   วัน โดยการ

จ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งออกเป็น    ๑    งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๖ 

บ้านโป่งน้อย และหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ก าหนดให้ผู้รับจ้าง

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน  ๗๕   วัน โดยการจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งออกเป็น    ๑    งวด ดังน้ี 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิ งานช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานขุดดนิ งานช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานขยายไหลท่าง คสล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานขยายไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 
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โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. ต้ังแต่

บรเิวณข้างวัดช่างทอง หมู่ที่ ๗ ซึ่งเร่ิมต้ังแต่รางระบายน้ า คสล. เดิม ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณะ

ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน     ๓๐      วัน โดยการจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่ง

ออกเป็น    ๑    งวด ดังน้ี 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานตัดถนน แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานขุดดนิแล้วขนทิ้ง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมยาแนวปูนทราย แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานถมทรายหลังท่อ คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตทับหลังท่อ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

โครงการที่ ๗ โครงการแก้ไขดินพังทลาย หมู่ที่  ๑๑ บ้านดอยปุย ต าบลสุเทพ 

ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน         ๗๐      วัน โดยการจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่ง

ออกเป็น    ๑    งวด ดังน้ี 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานปรับพืน้ที่ รือ้ถอนเศษวัชพืช แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานตัดดินและถมดิน ปรับแนวลาดเอียงของพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ทั้งหมด 

- งานเรียงหิน พืน้ Gabion แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานเรียง Gabion พร้อมลงหิน แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางน้ าและราวกันตก แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานปลูกหญา้แฝก แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 
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โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่บริเวณซอยข้างร้านซ่อม

มอเตอร์ไซด์ จนถึงบ้านเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๖๐   วัน โดยการจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งออกเป็น    ๑    งวด ดังนี ้

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ      ๑๐๐      ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานขุดดนิ แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานวางท่อ PVC แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อพัก แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานท าความสะอาดและติดต้ังป้ายโครงการ 

- งานก่อสร้างส่วนที่ เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบและรายการ 

๙. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งข้อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร้อยละ     ๐.๒๕        ของ

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า

สัญญาจา้ง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน

จ้างทีเ่กิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     -     เดอืน     ๒      ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน 

โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     ๑๕   วัน นับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างคร้ังนี้ ได้มาจาก การจ่ายขาดเงินสะสมของ

เทศบาลต าบลสุเทพ  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง

จากการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเท่าน้ัน 

๑๑.๒  เมื่อเทศบาลต าบลไดค้ัดเลอืกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก

ลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ

ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ 

และสามารถบริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา 

ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 
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(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จ้างขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

ต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือจ้าง

ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรืออื่นได้     

(๒) จัดการให้สิ่งของที่จ้างขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สิทธิเช่นเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นจะแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะได้รับอนุญาต

เช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออยู่หรอืเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมประกาศยกเว้นให้เว้นบรรทุก

โดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีไม่ปฏิบัตติาม (๑)หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดทางกฎหมาย

ว่าดว้ยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลไดค้ัดเลอืกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลจะริบหลักประกันซองหรือ

เรียกร้องผู้ออกหนังสือค้ าประกันทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะน ามาใช้กรณีที่ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตาม

สูตร ดังน้ี 

 P = (PO)  *  (K) 

โดยก าหนดให้     P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 

 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว้ในสัญญา แล้วแตก่รณี 

 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อตอ้งเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม 

๔% เมื่อตอ้งเรียกค่างานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง

ราชการที่ไดร้ะบุไว้ในข้อ ๑.๗ 



- ๑๗ - 
 

 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ

ราคาจะตอ้งมี และใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน และ

ทดสอบผีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้

เข้ารับราชการได้ ในอัตราไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 

๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง หรืออย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ สถาปนกิ 

๑๓.๒ วิศวกรรมโยธา     

๑๓.๔ ช่างกอ่สร้าง    

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

 

 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

วันที ่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 


