
 
 
     

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง  สอบราคาโครงการกอสรางตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หมูท่ี 2 บานตลาดใหม 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคา

โครงการกอสรางตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการ สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.40 
เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่แบบ อ.007/3  หมูที่  2  บานตลาดใหม  ตําบลลวงเหนือ  
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ราคากลาง  126,000.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังตอไปนี ้

1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ     หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
จางครั้งนี้ 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานดานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  ระหวางเวลา  13.00 น. ถึง 16.00 น.  
และยืน่ซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553  จนถึงวันที่ 23  เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 ในวันและเวลา
ราชการ ณ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื หรือจะสงทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซอง
สอบราคาก็ได ในกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณยีใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณยีเปนการรับซอง   
โดยระบุไวทีห่นาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  9 / 2553”   มายังสํานักงานเทศบาลตําบล 
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ลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูที ่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม 50220  หรือจะยืน่ซองใบเสนอราคา
ในวนัที่ 24  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ระดับอําเภอดอยสะเกด็ ( ที่วาการอําเภอดอยสะเกด็ หองประชุม 2 ช้ัน 2) เมื่อพนกาํหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซอง
สอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 24  เดือนมนีาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.30  น. เปนตนไป ณ 
ศูนยรวมขอมลูขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด (ที่วาการอําเภอดอยสะเกด็ หองประชุม 2  ช้ัน 2 ) 

 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินจายขาดเงนิสะสม ประจาํปงบประมาณ 2553  

ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม 
50220  ตั้งแตวันที่  9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวนัที่  23  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  หากมอบหมายใหบคุคลอื่น
ดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข 053-865901  ในวนั

และเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com

ประกาศ    ณ    วันที่  8  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2553 

 
 

                       (ลงชื่อ) 
         (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 

                                                                          นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loungnuae.com/


เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  9 / 2553 
สอบราคาจางโครงการกอสรางตอเติมหองน้ําสําหรับผูพกิาร 

เทศบาลตําบลลวงเหนือ หมูท่ี 2 บานตลาดใหม 
ตามประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ   ลงวันท่ี   8   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาโครงการ

กอสรางตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการ สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่แบบ อ.007/3  หมูท่ี  2  บานตลาดใหม  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  
ราคากลาง  126,000.- บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

                       1.1   แบบใบเสนอราคา 
    1.2   แบบสัญญาจาง 

            1.3   แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
   1.4 บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                                 1.5  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
            2.1    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง   
      2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือ

หนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรอืไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                                      2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4  
       2.4 ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิหรือความคุมกนัเชนวานั้น 

     2.5  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม
นอยกวา 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานดานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ 

/ 3. หลักฐานการเสนอราคา.... 
 



-  4  - 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ

ราคา เปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให
ยื่น สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
    (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา  
    (5)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนตน 
    (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.5 (1) 
   3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน 
    (2)  บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณคาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
    (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในขอ 1.5 (2) 
    (4)สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.5 เทานั้น)   

4.  การเสนอราคา 
                4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข   หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือ
ช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา   ( ถามี )  กํากับไวดวยทุกแหง 

 
/ 4.2 ผูเสนอราคา....... 
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

ในการเสนอราคา   ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา        โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลลวงเหนือใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร
สอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา 

4.5 กําหนดดูสถานที่ ในวันที่  18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. และยื่นซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่  9  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2553 จนถงึวันที่ 23  เดือนมีนาคม พ.ศ.2553  ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทาง
ไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที ่ 9 / 2553 ”     มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื  เลขที่  299  หมูท่ี  2  ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม 50220  หรอืจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 24  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา  09.00  ถึง 10.00 น.  ณ 
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด  (ท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพน
กําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ท้ังนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการ
เอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.4 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม และจะประกาศรายชื่อผู
เสนอราคา หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคา
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว
เปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณา
ของราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การ

วินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด  ในวันที่  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ.
2553   กําหนดเปดซองสอบราคา เวลา  10.30  น.                                                                     



-  6  - 
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา

ราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวา การขยายเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในการที่ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา เห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมเพียงราคาเดียว 

                               5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองใบเสนอราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลลวงเหนอื
เทานั้น 
          5.3  เทศบาลตําบลลวงเหนือ สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา     ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
                                         (2) ไมกรอกชือ่นิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   เทศบาล
ตําบลลวงเหนือมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5  เทศบาลตําบลลวงเหนือ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสิน
ของเทศบาลตําบลลวงเหนือเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลลวงเหนือจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลลวงเหนือ      จะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให 

 
/ เชื่อไดวา........... 
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เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางไดใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงไดเทศบาลตําบล
ลวงเหนอืมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ตามที่ไดประกาศตามที่ไดประกาศสอบรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4 
เทศบาลตําบลลวงเหนอืมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 
4.5 และเทศบาลตําบลลวงเหนอื จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเหน็วา การยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมอีํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

6.  การทําสัญญาจาง 
จะมีการลงนามในสัญญาจางไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินกูจากสํานักงบประมาณแลว โดยเทศบาลตําบล

ลวงเหนอืสามารถยกเลิกการจดัหาได หากไมไดรับการจัดสรรเงินกู โดยผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาลตําบลลวงเหนอื  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหเทศบาลตําบลลวงเหนอืยึดถอืไวในขณะทํา
สัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลลวงเหนอื  โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานัน้ไม

เกิน   3   วันทําการของทางราชการ 
                             6.3   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ1.4 (2) 

6.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรอืหนวยการบรหิาร ราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)   

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ

จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7.   คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวมตามรายการ) 
เทศบาลตําบลลวงเหนอืจะจายเงินคาจางแบงเปนงวดเดียว ดังนี้ 
เมื่อผูรับจางตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการ หลังอาคารหองประชุมสภาสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ขนาดกวาง  2.00  เมตร  ยาว  2.40  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลวงเหนือ ถูกตองครบถวนตามรูปแบบรายการกอสราง
และสัญญาทุกประการ รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาด  
                         8.   อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 127  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
/9.การรับประกันความชํารุด 
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                           9.  การรับประกันความชํารดุบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  แลวแต
กรณี    จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา   ไมนอยกวา   2    ป  นับถัดจากวันที่
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ต้ังจายจากเงินจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2553 
เมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนอื ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางได ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  

ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิง่ของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่
มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา   ซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 
   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรอืท่ีมสีิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรอือื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรบัอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3)  ในกรณีท่ีไมปฎิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผูรบัจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลลวงเหนือไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดระบุในขอ 6  เทศบาลตําบลลวงเหนือจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืคํ้าประกันซองทันทีและ
อาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ เทศบาล
ตําบลลวงเหนือสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแนบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสูงสุด (ถามี) 

11.  การปรับราคาคางานกอสราง 
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
1.  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ซึ่งเบิกจาย

คางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้ 

2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชท้ังกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทํา
ข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปดซองสอบราคา สําหรับการจัดจางโดยวิธี
อื่นใหใชวันเปดซองราคาแทน 

/3.การขอเงินเพิม่... 
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3.   การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางที่จะตองเรียกรอง

ภายในกําหนด 90 วัน นับถัดวันที่ผูจางสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลวผูรบัจางไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองเงนิเพิ่ม
คางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป   และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง     ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบ
เรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงนิจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 

4. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงนิคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาไดตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากเทศบาลตําบลลวงเหนือและใหถือการพิจารณาวินิจฉยัของ
เทศบาลตําบลลวงเหนอืเปนที่สิ้นสุด 

ข.ประเภทงานกอสรางและสตูรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
P = (PO)  x   (K) 

โดยกําหนดให  P  = ราคาคางวดงานตอหนวย หรือราคาคางานงวดที่ตองจายใหกับผูรับจาง 
  PO  = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวด ซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 
  K  =  ESCALATION FACTOR  ท่ีหักดวย 4%  เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อตองเรยีกคางานคืน 

ESCALATION FACTOR   K หาไดจากสูตร  ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 
หมวดที่  1  งานอาคาร 
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ท่ีทําการโรงเรียน โรงพยาบาล หอพักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร 

ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง 
1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ 
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
1.3 ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ สายไฟฟา

สําหรับเครื่องปรับอากาศ  สายลอฟา ฯลฯ 
1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถงึทางระบายน้ําภายนอก 
1.5 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคาร โดยตองสรางหรอืประกอบพรอมกับ

การกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครือ่งมอืกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟต เครื่องกลคอมพิวเตอร   
เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม  ดินดัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร 
ใชสูตร  K =  0.25 + 0.15 It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo  +  0.10 St/So……….. (K1) 
หมวดที่  2  งานดิน 
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดนิ การดักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถม

บดอัดแนน  เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
สําหรับการถมดิน หมายความถึง  การถมดนิหรือทรายหรอืวัสดอุื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ 

และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมท้ังมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักรเครื่องมอืกล เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดวไว 
เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน 

/ ท้ังนี้ใหรวมถงึ...... 
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ท้ังนี้ใหรวมถึงงานประเภท Embandment  Excavation  Subbase  Selected material Unterated Base  และ

Shoulder 
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo – 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo …………………(K 2.1) 
2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนาที่ตองการ 

โดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเต็มชองวางมีการควบคุมคุณสมบัติของ
วัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจกัรเครื่องมอืกลหรือแรงคนและใหหมายความรวมถงึงานหนิทั้ง งานหินเรียงยา
แนว หรืองานหนิใหญท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อการปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 

ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo………….(K 2.2) 
3.1 งานผิวทาง Prime  coat , Tack coat , Seal  coat  
ใชสูตรK = 0.30 + 0.40 At/Ao  +  0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  ………..(K3.1) 
3.2    งานผิวทาง Asphaltic concrete , Penetration  Macadam 
ใชสูตรK = 0.30 + 0.10 Mt/Mo  + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  ………..(K3.2) 
3.3 งานผวิถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผวิถนนคอนกรีตท่ีใชเหล็กเสริมซึ่งประกอบดวยตะแกรง

เหล็กเสนหรอืตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded steel wire  fabric) เหล็กเดือย (Dowel  bar) เหล็กยึด (Deformed tie bar) 
และรอยตอตางๆ  (Joint) ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.bridge approach) ดวย 

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10  Ti/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So …………(K 3.2) 
3.4  งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบาย

น้ํา (Precast reinforced concrete drainage pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบาย
น้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะ
งานคลายคลึงกัน เชนงานบอพัก (Manhole) ทอรอยสายโทรศพัท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน 

ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15  Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15 St/So ……………(K3.4) 
3.5งานโครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง  หมายถึงสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก  โครงสราง

ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.Bearing Unit) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.Box Culvert)  
หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กทาเทียบเรือคอกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งกอสรางอื่นที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน 

ใชสูตร  K= 0.30 + 0.10  lt/ lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/so ……………(K3.5) 
  3.6 งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรบัติดตั้งปายจราจร
ชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงงานติดตั้ง
เสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  ใชสูตร   K= 0.25 + 0.10 lt/ lo+ 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40  St/so ……………(K3.6) 

หมวดที่  4  งานทาง 
  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor bar หมายถึง เหล็กเสนที่ใชเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก Anchor bar 

ของงานฝาย  ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น 
 

/ใชสูตร.... 
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  ใชสูตร   K= 0.25 + 0.15 lt/ lo + 0.60 St/so ……………(K4) 
ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย 
  K   =  ESALATION FACTOR 

  It   =  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วประเทศของไทย  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

  lo =  ดีชะนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

  Ct  =  ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

  Co =  ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

  Mt =   ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต)  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

                 Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

   St =  ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

   So =    ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

   At =    ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่สงงวดงานแตละงวด 

                                Ao =   ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

                                Et  =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

                  Eo  =  ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

    Ft   =  ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด 

    Fo   = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

12.  มาตรฐานฝมือชาง 
          เมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฎิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง........................-...................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 60  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย 1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 12.1  ชางโยธา หรือชางกอสราง 
13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย

เครงครัด  
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ. 

    
 
 

วันที่    8    เดือน มีนาคม   พ.ศ  2553 
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