
      
ประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จํานวน  8   โครงการ 
******************************* 

ด้วยเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10      

-ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 

120.00 ตร.ม  

ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ราคากลาง    60,700.-บาท (หกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
2.โครงการการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าลานขนถ่ายขยะ  

-ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่นอ้ย

กว่า 400.00 ตร.มตามแบบเทศบาลตาํบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง     204,800.-บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
3.โครงการก่อสร้างตูทางเข้าโรงฆ่าสัตว์และร้ัวคอนกรีตก่อคอนกรีตบล็อก 

-ปริมาณงาน ประตูทางเข้า  ยาว 6.00  ม. สูง 1.50 ม. ร้ัวคอนกรีตยาวรวม 100.00 ม. สูง 1.50 

ม.ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคางบประมาณ    144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน), ราคากลาง   148,100 .-บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

4.โครงการก่อสร้างฝาคอนกรีตปิดรางระบายนํ้ารูปตัวยู หมู่ 5   

-ปริมาณงาน  ขนาดฝาปิด กว้าง 0.40  ม. ยาว 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. ความยาว 150.00 ม. 

ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   61,000.-บาท (หกหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูแบบฝาปิด หมู่ 10  

-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100..00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ําพร้อมฝาปิดบ่อ

จํานวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   216,600.-บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูแบบฝาปิด หมู่ 4 



-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาวรวม 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ําพร้อมฝาปิด
บ่อ จํานวน 1 บ่อ 
ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ราคากลาง   78,700.-บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
7..โครงการก่อสร้างลานพักขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก  

-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 16.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

160.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

 ราคางบประมาณ    69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน), ราคากลาง   93,000.-บาท (เก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) 

8.โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 จํานวน 3 จุด 

-จุดที่ 1 บริเวณ เทศบาลซอย 7/1 เชื่อมซอย 9/1 (หลังรร.เจดีย์หลวงพิทยา) 
-จุดที่ 2 บริเวณ เทศบาล ซอย 15 
-จุดที่ 3 บริเวณ หน้าวัดหนองหล่ม ปริมาณงาน พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. หนา 0.15 
ม.   ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   293,900.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว ซ่ึงมี

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
1.1 โครงการท่ี 1  จํานวน   30,350.- บาท  lสามหม่ืนสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

1.2 โครงการท่ี 2  จํานวน  102,400.- บาท  (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
1.3 โครงการท่ี 3  จํานวน   72,000.-  บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
1.4 โครงการท่ี 4  จํานวน   30,500.- บาท  lสามหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
1.5 โครงการท่ี 5 จํานวน  108,300.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
1.6 โครงการท่ี 6  จํานวน   39,350.-  บาท  (สามหม่ืนเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
1.7 โครงการท่ี 7  จํานวน   34,500.- บาท  (สามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
1.8 โครงการท่ี 8  จํานวน 146,950.- บาท  lหนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 



 3. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริการ
ราชการ ส่วนท้องถ่ิน  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

4. เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเข้าเสนอราคาแก่เทศบาลตําบล

เจดีย์หลวง ณ  วันประกาศสอบราคาราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี  13 พฤษภาคม 2558  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 
เวลา 16.30 น. ณ หมู่ท่ี  
10,5,4 ตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 27   เมษายน 2558  ถึงวันท่ี  14  พฤษภาคม 
2558  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ดังนี้ 
        1.ในวันท่ี  27   เมษายน 2558  ถึงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2558  ได้ทุกวันในวันเวลา
ราชการ(08.30-16.30 น.) ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 
    2. ในวันท่ี   14   พฤษภาคม 2558  ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม
สํานักงานท้องถ่ินอําเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายและกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันท่ี  15   
พฤษภาคม 2558  ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ 
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละดังนี้ 
1.โครงการท่ี 1  จํานวน    300 -บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
2.โครงการท่ี 2  จํานวน    800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
3.โครงการท่ี 3  จํานวน    800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
4.โครงการท่ี 4  จํานวน    300 -บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
5.โครงการท่ี 5  จํานวน    800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
6.โครงการท่ี 6  จํานวน    500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
7.โครงการท่ี 7  จํานวน    300 -บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
8.โครงการท่ี 8  จํานวน   1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ได้ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง กองคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันท่ี   27   เมษายน 

2558  ถึงวันท่ี 12พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.Chedeeloung.go.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-
5395-0382, 0-5395-0449  ในวันและเวลาราชการ 

 
     

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     27   เดือนเมษายน      พ.ศ. 2558 
 
 

 

          (นายแจ๊ก            ธิสงค์) 
                นายกเทศมนตรีตําบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี     8     /2558 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จํานวน 8 โครงการ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงลงวันท่ี  27   เมษายน 2558   
**************************************** 

ด้วยเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า
“เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดังนี้  

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10      

-ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 

120.00 ตร.ม  

ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ราคากลาง    60,700.-บาท (หกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
2.โครงการการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าลานขนถ่ายขยะ  

-ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่นอ้ย

กว่า 400.00 ตร.มตามแบบเทศบาลตาํบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง     204,800.-บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
3.โครงการก่อสร้างตูทางเข้าโรงฆ่าสัตว์และร้ัวคอนกรีตก่อคอนกรีตบล็อก 

-ปริมาณงาน ประตูทางเข้า  ยาว 6.00  ม. สูง 1.50 ม. ร้ัวคอนกรีตยาวรวม 100.00 ม. สูง 1.50 

ม.ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคางบประมาณ    144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน), ราคากลาง   148,100 .-บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 



4.โครงการก่อสร้างฝาคอนกรีตปิดรางระบายนํ้ารูปตัวยู หมู่ 5   

-ปริมาณงาน  ขนาดฝาปิด กว้าง 0.40  ม. ยาว 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. ความยาว 150.00 ม. 

ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   61,000.-บาท (หกหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูแบบฝาปิด หมู่ 10  

-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 100..00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ําพร้อมฝาปิดบ่อ

จํานวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   216,600.-บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูแบบฝาปิด หมู่ 4 
-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาวรวม 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และบ่อพักน้ําพร้อมฝาปิด
บ่อ จํานวน 1 บ่อ 
ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ราคากลาง   78,700.-บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
7..โครงการก่อสร้างลานพักขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก  

-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 16.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

160.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

 ราคางบประมาณ    69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน), ราคากลาง   93,000.-บาท (เก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน)  

8.โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 จํานวน 3 จุด 

-จุดที่ 1 บริเวณ เทศบาลซอย 7/1 เชื่อมซอย 9/1 (หลังรร.เจดีย์หลวงพิทยา) 
-จุดที่ 2 บริเวณ เทศบาล ซอย 15 
-จุดที่ 3 บริเวณ หน้าวัดหนองหล่ม ปริมาณงาน พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. หนา 0.15 
ม.   ตามแบบเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

ราคากลาง   293,900.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1แบบรูปรายการละเอียด 
1.2แบบใบเสนอราคา 
1.3บทนิยาม 

(1)ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 



(2)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
2.2ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือ
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ี
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศ สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ  1.3 
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของเทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

     2.6.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงาน 

ท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
1.1 โครงการท่ี 1  จํานวน   30,350.- บาท  lสามหม่ืนสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

1.2โครงการท่ี 2  จํานวน  102,400.-บาท  (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
1.3โครงการท่ี 3  จํานวน   72,000.-บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
1.4โครงการท่ี 4  จํานวน   30,500.-บาท  lสามหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
1.5โครงการท่ี 5 จํานวน  108,300.- บาท  (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
1.6โครงการท่ี 6  จํานวน   39,350.- บาท  (สามหม่ืนเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
1.7โครงการท่ี 7  จํานวน   34,500.-บาท  (สามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
1.8โครงการท่ี 9  จํานวน 146,950.-บาท  lหนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 

และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการ 



ส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนท่ี เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงเชื่อถือได้ 
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 3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติ-บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  

(4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน

ข้อ 1.4 (1)   



 

3.2  ส่วนท่ี2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา

มอบอํานาจ  ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

  (3)   บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์     ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมท้ังกําไรไว้ด้วย (รวมไว้ในซอง) 

(4)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ 1.4  (2) 

 4.     การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอ  จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข 
หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ ราคา
รวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้
แล้ว 
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  45 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
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 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 

-โครงการท่ี 1  ไม่เกิน    30 วัน 



-โครงการท่ี 2  ไม่เกิน    45 วัน 
-โครงการท่ี 3  ไม่เกิน    60  วัน 
-โครงการท่ี 4 ไม่เกิน     45 วัน 
-โครงการท่ี 5  ไม่เกิน     60 วัน 
-โครงการท่ี 6  ไม่เกิน     60 วัน 
-โครงการท่ี 7  ไม่เกิน     90 วัน 
-โครงการท่ี 8  ไม่เกิน     60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ให้เริ่มทํางาน 
 4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด 
ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา  
 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขท่ี      8       /2558 ดังนี้         -โครงการท่ี 1  เลขท่ี   8   /2558 
(1) 

-โครงการท่ี 2  เลขท่ี   8   /2558  (2) 
 -โครงการท่ี 3 เลขท่ี     8    /2558 (3) 
-โครงการท่ี 4  เลขท่ี    8    /2558 (4) 
-โครงการท่ี 5  เลขท่ี    8    /2558 (5) 
-โครงการท่ี 6  เลขท่ี    8    /2558 (6) 
-โครงการท่ี 7  เลขท่ี    8    /2558 (7) 
-โครงการท่ี 8  เลขท่ี    8    /2558 (8) 
 

  ระหว่าง ในวันท่ี   27  เมษายน   2558  ถึงวันท่ี  วันท่ี  12   พฤษภาคม   2558    
ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและในวันท่ี  วันท่ี 14   พฤษภาคม   2558      ต้ังแต่เวลา 
08.30-16.30 น. ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ
อําเภอ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซอง
สอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า      เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.3 (1)  ณ  



วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า       มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.3 (2)  คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ 

คัดเลือก  และเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือ เป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
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 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอําเภอ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี   15  พฤษภาคม   2558  ตั้งแต่เวลา 
10.00 น.  เป็นต้นไป  
        

  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้
อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
        



5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
ในการสอบราคาครั้งน้ี  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะพิจารณาตัดสินด้วย (ราคาการก่อสร้างใน

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติคือไม่เกิน ดังนี้ 

-โครงการท่ี 1  จํานวน   60,700.-บาท (หกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 2  จํานวน  204,800.-บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 3  จํานวน  144,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสีพ่นับาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 4  จํานวน  61,000.-บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)   
    
-โครงการท่ี 5  จํานวน 216,600.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 6  จํานวน   78,700.-บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 7 จํานวน   69,000.-บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 8 จํานวน  293,900.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ราคารวมท้ังสิ้นท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว    

5.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไป 

จากเง่ือนไขของเอกสาราสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เท่านั้น   

5.2  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐาน  การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา  
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
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   5.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ         
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงมีสิทธิท่ีจะได้รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
       

5.4เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง  ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ังเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้นในกรณีท่ีผู้
เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา หรือเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับ
ฟังได้ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

5.5 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.3  เทศบาล ฯ  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

5.6 ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.5  และ เทศบาล ฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน       
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้    

6. การทําสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ



ร้อยละ  5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้เทศบาลฯ   ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

ก่อน 
หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ   
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันธนาคาร

ภายในประเทศ 
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ธนาคารภายในประเทศ      

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจาก
วันท่ีผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว    

 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 7.1(สําหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
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เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น………-…….งวด  ดังนี้ 
งวดท่ี  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…………-………ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน………-…….ให้แล้วเสร็จภายใน……-……..วัน 
 งวดท่ี  2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……………-…………องค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ………-…….ให้แล้วเสร็จภายใน……-……..วัน         
 งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

8.   อัตราค่าปรับ 



ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  17  จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.25 (โครงการท่ี
1,2,3,4,5,6,8) และร้อยละ 0.10 (โครงการท่ี 7) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบของ

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวงแล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  2  ปี    นับถัดจากวันท่ี “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง” ได้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1 เ งินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้ งนี้     ได้มาจากการขออนุ มัติจ่ายจากเงิน

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ “เทศบาล
ตําบลเจดีย์หลวง” ได้รับอนุมัติจ่ายจากเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  แล้ว
เท่านั้น  

ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น ดังนี้ 
-โครงการท่ี 1  จํานวน   60,700.-บาท (หกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 2  จํานวน  204,800.-บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 3  จํานวน  144,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสีพ่นับาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 4  จํานวน  61,000.-บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)   
    
-โครงการท่ี 5  จํานวน 216,600.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 6  จํานวน   78,700.-บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 7 จํานวน   69,000.-บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
-โครงการท่ี 8 จํานวน  293,900.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เม่ือ “เทศบาลเจดีย์หลวง”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตาม  สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย-นาวีภายใน  7วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้น
แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ



พาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออ่ืน 
 
 
 
       -8- 
   

(3)ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.2 ผู้เสนอราคาซ่ึง “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ 7 “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”  จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

10.3  “เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง”  สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

10.4เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้าง
ในครั้งนี้ ก็ได้หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ท้ังรายการ  และหรือบางส่วน  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายการอ่ืน  โดยผู้สอบราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

10.5 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องจัดทําแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างตาม
โครงการ ณ บริเวณหรือสถานท่ีก่อสร้าง 

 

 11.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  จะนํามาใช้ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 

1.โครงการท่ี  1-2-7-8   ใช้สตูร 
k=0.30+0.10lt/lo+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So 

2.โครงการท่ี  3           ใชส้ตูร k=0.25+0.15lt/lo+0.10 Ct/Co 
+0.40Mt/Mo+0.10St/So 

3.โครงการท่ี  4-5-6      ใชส้ตูร 
k=0.35+0.20lt/lo+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So 



 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้
ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาท่ี …………-…………..  ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
      

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก………………-……………หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส.และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ……-…….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  
คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

9.1 ……………………………ปวช.........………………………….… 
9.2 ……………………………ฯลฯ.....................…………………….   

  
 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ ได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
 
 

(นางสุภาวดี   ไร่สอ) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

                   27    เมษายน  2558 
 


