
  

 
  
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
เรื่อง  สอบราคาจางกอสรางถนน ค.ส.ล. และกอสรางขยายผวิจราจร ค.ส.ล.     

...................................... 

 ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาจาง กอสรางถนน 
ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. จํานวน ๙  โครงการ งบประมาณ/ราคากลาง ๘๗๐,๘๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้.- 

๑. กอสรางถนน ค.ส.ล. กลางซอยธวัชวงค – ทายซอย หมูท่ี ๓ ตําบลยางเนิ้ง 
                เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง งบประมาณ  / ราคากลาง 
๒๓๔,๘๐๐.- บาท   

๒. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หลังวัดพระนอนปาเก็ตถ่ี หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  ๐.๑๕  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒๔๒ ตร.ม. ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๑๑๕,๐๐๐.- บาท   

๓. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายเถิง ทรายมูล – หนาบานนางวิไล ฟองเมฆ หมูท่ี ๔ 
ตําบลยางเนิ้ง 
     เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร และ
กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว  ๓๓  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๙๓.๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๓,๗๐๐.- บาท   

๔. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนางคําหนอย สมเกตุ หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง   
    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  ๑๙๘  ตร.ม.  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง งบประมาณ  /  ราคากลาง 
๑๑๒,๐๐๐.- บาท             

๕. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๓๙/๑ เชื่อมซอย ๓๙/๒ หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  ๐.๑๕  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๗๕.๑๐  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๑๐๗,๐๐๐.- บาท  

๖. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายตุย อาราช หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา ๑๐๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๗,๐๐๐.- 
บาท 

๗. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายศรัณพงศ สังขมณี หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา ๙๓ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   งบประมาณ / ราคากลาง ๕๒,๒๐๐.- 
บาท 

๘. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายดวงรัตน ตาถา – บานนางวันดา ใจมา หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๐๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๗,๐๐๐.- 
บาท 
 

                                                                                                ๙.กอสราง… 
 



  

                                                   -๒- 

๙. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายสมบูรณ  ศิริ หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๔๗ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๘๒,๑๐๐.- 
บาท 

..................... 

    ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว  ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบ 

ราคาจางในวงเงินไมนอย ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  
 ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
และไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ณ     
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจาง
ครั้งนี ้

  ๕. ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
  (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐ 

      (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕ ๖๐  ระหวางเวลา ๑๐ .๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.  โดย
พรอมกัน ณ กองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และกําหนดฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน 
เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป       
            กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานท่ี  วัน  และเวลา  ดังนี้.-  
           ๑. ยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   ตั้งแตวันท่ี   ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือ  
 ๒. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ท่ีวาการ
อําเภอสารภี) ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.      

 และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต เวลา ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป        
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ท่ีวาการอําเภอสารภี)  

 

ผูสนใจ… 

 



  

-๓- 

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ๓๐๐.-  บาท  (สามรอยบาทถวน ) ไดท่ีงานจัดเก็บรายได  สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ระหวางวันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘ .๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ -๕๓๓๒-๑๔๒๐ หรือ ๐ -๕๓๓๒-๑๙๕๑ ตอ  ๑๐๖  ในวันและ
เวลา ราชการ  หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ไดทางเวปไซต 
www.theyang.go.th และเวปไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 

 ( นายมนูญ   บูรณพัฒนา )  
นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theyang.go.th/


  

 

                                                    
 

เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี  ๒ / ๒๕๖๐ 
การจางกอสรางสะพาน ค.ส.ล. และตอเติมอาคารสํานักงาน         

ตามประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ลงวันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 
…………………………………… 

 ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางกอสรางถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  จํานวน  ๙  โครงการ  ง บประมาณและราคากลาง 
๘๗๐,๘๐๐.-  บาท รายละเอียดดังนี้.- 

๑. กอสรางถนน ค.ส.ล. กลางซอยธวัชวงค – ทายซอย หมูท่ี ๓ ตําบลยางเนิ้ง 
                เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง งบประมาณ  / ราคากลาง 
๒๓๔,๘๐๐.- บาท   

๒. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หลังวัดพระนอนปาเก็ตถ่ี หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  ๐.๑๕  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒๔๒ ตร.ม. ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๑๑๕,๐๐๐.- บาท   

๓. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายเถิง ทรายมูล – หนาบานนางวิไล ฟองเมฆ หมูท่ี ๔ 
ตําบลยางเนิ้ง 
     เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร และ
กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว  ๓๓  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๙๓.๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๓,๗๐๐.- บาท   

๔. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนางคําหนอย สมเกตุ หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง   
    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  ๑๙๘  ตร.ม.  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง งบประมาณ  /  ราคากลาง 
๑๑๒,๐๐๐.- บาท             

๕. กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๓๙/๑ เชื่อมซอย ๓๙/๒ หมูท่ี ๔ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  ๐.๑๕  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๗๕.๑๐  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๑๐๗,๐๐๐.- บาท  

๖. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายตุย อาราช หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา ๑๐๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๗,๐๐๐.- 
บาท 

๗. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายศรัณพงศ สังขมณี หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา ๙๓ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   งบประมาณ / ราคากลาง ๕๒,๒๐๐.- 
บาท 

๘. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายดวงรัตน ตาถา – บานนางวันดา ใจมา หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๐๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๕๗,๐๐๐.- 
บาท 



  

                                                                                                ๙.กอสราง… 
                                                          -๒- 

๙. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายสมบูรณ  ศิริ หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๔๗ ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๘๒,๑๐๐.- 
บาท 

..................... 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด จํานวน ๒๗ แผน     

                  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจาง 
                  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   - หลักประกันสัญญา 
๑.๕  บทนิยาม 

   (๑)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๒ . คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง 

  ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  หรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปน   
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕  
                ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย    เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

  ๒.๕  ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถวน ) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาเดียว โดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งเชื่อถือ  
   ๒.๖ ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
       (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

(๒) บุคคล… 



  

-๓- 

                    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ    
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซตศูนย
ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ

ราคา เปน ๒ สวน คือ 
                ๓.๑ สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา    ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามระบุไวใน  (๑) 

(๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ( ถามี )  
(๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑ .๘ (๑) 

  ๓ .๒ สวนที่ ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง                                                             

(๓) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากอสราง   ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ คาแรงงาน   
ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย    
   (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑ .๘ (๒) 
 

   ๔ . การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น  

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตอง  ลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง           

 
 

๔.๒ ผูเสนอ… 
 



  

                                              -๔- 
                                             

               ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
            ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึง
รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  

 ราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม นอยกวา ๖๐ วันนับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได                                                                             
                ๔ .๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง แลวเสร็จไมเกิน จํานวน  ๖๐ วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  
                ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ 
               ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานกรรมการเปด
ซองสอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา จาง  เลขท่ี  ๒/๒๕๖๐ ” ยื่นตอ
เจาหนาท่ีพัสดุ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ตั้งแตวันท่ี   ๑๑  มกราคม  ๒๕ ๖๐  ถึงวันท่ี ๒๔  มกราคม   
๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ท่ีวาการอําเภอสารภี ) ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕ ๖๐  ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๐.๓๐ น.      

          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
                    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม   
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซอง ใบเสนอราคา 
                    หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา         
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑ .๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ   
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเสนอราคา   
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และเทศบาลตําบล  
ยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   เวนแต  คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา    
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจาณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                    
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ี    
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด      
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ท่ีวาการอําเภอสารภี)   
ในวันท่ี  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๐  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
   การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  เวน 
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และ      
ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑ… 



  

-๕- 

             ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม   
               ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลวคณะกรรมการฯจะ ไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย   หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลยางเนิ้งเทานั้น 

               ๕.๓ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                     (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา )  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา   
                     (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                     (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา(ถามี)กํากับไว 
               ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบล
ยางเนิ้งมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได เทศบาล
ตําบลยางเนิ้งมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

  ๕.๕ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลตําบลยางเนิ้งเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได  รวมท้ังเทศบาลตําบล
ยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคาการทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
    ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได   
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  หรือเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ   หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได   
เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น                                                               

 ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔ .๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๕ เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๕  และเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคานั้นเปนผูท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
 

๖.การทํา… 



  

-๖- 

๖. การทําสัญญาจาง  
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑ .๓ กับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง

ภายใน ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาไดใหเทศบาลตําบลยางเนิ้งยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
                  ๖.๑  เงินสด 
                 ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ      
                  ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑ .๔  

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง 
ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔   

                  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

             ๗.  คาจางและการจายเงิน 
    เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะจายเงินคาจางเปนงวดเดียว  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย                                                        

 ๘.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจาง ตามสัญญาตอวัน  

๙. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป นับถัดจาก
วันท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   

            ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ของเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค  
                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับอนุมัติเงินคากอสรางแลว
เทานั้น    
                        ราคากลางของงานกอสราง ในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงิน  ๘๗๐,๘๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหม่ืน
แปดรอยบาทถวน) 
 
 

๑๐.๒ เม่ือ… 
 



  

-๗- 

                  ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได  ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้   
          (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได         
                       (๒) จัดการใหสิ่งของหรือนําสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนในบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                       (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

       ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖  เทศบาลตําบลยางเนิ้งอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน   (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติม เง่ือนไข หรือขอกําหนด ในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี )           
  ๑๐.๕ ผูรับจางจะตองทําปายบอกชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ รายละเอียด  ระยะเวลาดําเนินการ  
ชื่อผูรับจางฯลฯ  ขนาดและรายละเอียด   ตามแบบของเทศบาลฯ  ติดตั้งบริเวณสถานท่ีกอสรางเม่ือเริ่มดําเนินการ
กอสราง และ เม่ือกอสรางแลวเสร็จเรียบรอย  

    ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาได (คา K ) จะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสราง
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการตอไปนี้    
 คํานวณตามสูตร  P  =  (PO) x (K)      โดยกําหนดให  
                 P    =  ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหกับผูรับจาง              
Po =  ราคาคางานตอหนวยงานท่ีผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 

K  =  ESCALATION  FACTOR  ท่ีหักดวย  ๔  % เม่ือตองเพ่ิมคางาน หรือบวกเพ่ิม ๔  %  เม่ือตอง  
เรียกคางานคืน 

งานที่ปรับราคาไดใชสูตรการปรับราคา  ดังนี้ 
       งานผิวจราจร ค.ส.ล.      K = ๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๓๕Ct /Co+๐.๑๐Mt /Mo+๐.๑๕St/So         

                  K     =  ESCALATION   FACTOR 
 It       =  ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Io       =  ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต   ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต   ในเดือนท่ีเปดซองฯ    
 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Mo = ดัชน…ี 



  

-๘- 
 

 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 St      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

 So      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 At    =  ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Ao    =  ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนท่ีเปดซองฯ 
 Et     =  ดัชนีราคา  เครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีสงงานแตละงวด  
 Eo     = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีเปดซองฯ     
 Ft      =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด  
 Fo    =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนท่ีเปดซองฯ  
                  สูตรการปรับราคา  (สูตรคา K)  จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาท่ี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดขยายออกไป    

 ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 
                 เม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกรมแรงงาน หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส.หรือ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวา  รอยละ  ๑๐  ของ 
แตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน  ในแตละสาขาดังตอไปนี้  
         ๑๒.๑  วิศวกรโยธา                 วุฒิปริญญาตรี       จํานวน      ๑      อัตรา 

                   ๑๒.๒  ชางโยธาหรือกอสราง      วุฒิ  ปวส.           จํานวน      ๑      อัตรา 
                   ๑๒.๓  ชางโยธาหรือกอสราง      วุฒิ  ปวช.           จํานวน      ๑      อัตรา  

 ๑๓ . การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  

 
                                         ดํารง  พ้ืนผา 
 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
วันท่ี   ๑๑  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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