
 

    
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4 บ้านป่าแงะ และ หมู่ท่ี 7 บ้านสันเหมือง 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ และ หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน : 1) วางท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. จ านวน 14 บ่อ ยาวไม่น้อยกว่า 261.00 เมตร 2) วางท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ขนาด ศก. 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 2 บ่อ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร 3) รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
ภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร  4) ซ่อมแซม
ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว ราคากลาง 1,452,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะยื่นซองสอบราคา และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวเท่านั้น ในวงเงิน 

726,000.-บาท 
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนในสาระส าคัญ 
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้   โดยใช้
สูตรค านวณ ดังนี้ 

  P = (PO) x (K) 
                ก าหนดให ้ P   =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
  PO =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่ง 
  ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี  
  K  =  ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม  
  4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
 เมื่อ K ค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ คือ 

 งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  

  K 3.5  = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So  

/ก าหนด... 
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 ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่  24 เมษายน 2 560  
เวลา 10.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เลขที่ 200 หมู่ 4 ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่  5 เมษายน  2560  จนถึงวันที่  24 เมษายน  2560     
ณ กองคลัง (งานพัสด)ุ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในวัน
และเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และในวันที่  25 เมษายน 2560  ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 26 เมษายน 2560   ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป    
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ 1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่     
กองคลัง (งานพัสด)ุ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ระหว่าง
วันที่  5 เมษายน 2560  จนถึงวันที่  24 เมษายน  25 60  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                   
0 5312 1574,  0 5312 1585 ต่อ 34, 37 ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์   
http://donkaewlocal.e-localadmin.com หรือ www.gprocurement.go.th 

 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา และหากมีการท าสัญญากับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 

               
(นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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