
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 เรื่อง  สอบราคาจา้งเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑  ต าบลดอยหล่อ  

  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชยีงใหม่ 

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

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความประสงคจ์ะสอบราคาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ระยะที่ ๑  ต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคา

จา้งเลขที่   9/๒๕๕๗  ลงวันที่  2  กันยายน   ๒๕๕๗  งบประมาณ   ๗๐๐,๐๐๐ บาท   (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เป็นนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา ที่มอีาชีพรับจ้างจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ที่สอบราคาจา้งดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจา้งประเภทเดียวกันในวงเงนิไม่นอย้กว่า ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหา้

หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หนว่ยงานตามกฏหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเช่ือถอื  

                    ๒.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรอืหนว่ยงาน  

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                    

                   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศ าลไทย เว้นแตร่ัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น  

         ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองเขิน  ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการสอบราคาจา้ง  ครัง้นี้ 

         ๕.  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วนในสาระส าคัญ  

  ๖.  บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

  ๗.  คู่สัญญาต้องรับ และ จ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึ่งมมีูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้  

 

           /ก าหนดยื่นซอง.....  
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                  ก าหนดยื่นซองสอบราคาจา้งเหมาในวันที่  2 กันยายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 15 กันยายน  ๒๕๕๗ 

ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่  2  กันยายน  ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลขา่วสารการซือ้หรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ช้ัน ๒) อาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ และ 

ระหว่างวันที่  3 กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่  15 กันยายน ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลังองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

      ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 17 กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ศูนย์รวมขอ้มูล

ข่าวสารการจัดซื้อหรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ช้ัน๒) อาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ จังหวัด

เชยีงใหม่  

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ .-  บาท ได้ที่กองคลัง  องค์การ

บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   ระหว่างวันที่ 2  กันยายน 2557  ถึงวันที่  15 กันยายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียด

ได้ที่เว็บไซต์   www.gprocurement.go.th     และ    www.doilor.org          หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   

๐ – ๕๓๓๖ – ๙๐๔๙ ต่อ ๑๒  ในวันและเวลาราชการ   

                                                           

 ประกาศ   ณ   วันที่   2  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗      

 

          ว่าที่รอ้ยตรี 

                           (สุรพงค์  กาบวัง)   

                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
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เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   9/ ๒๕๕๗   

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑  

ต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชยีงใหม่ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   ลงวันที่  2 กันยายน  ๒๕๕๗                                                           

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

                 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”    

มีความประสงคจ์ะสอบราคาจ้างเหมาจัดท า  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ ๑  ต าบลดอยหล่อ  

อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชยีงใหม่   รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. งานจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

   ๒. งานจัดท าขอ้มูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

  ๓. งานแผนที่แมบ่ท   

          ๔. งานโปรแกรมระบบบริหารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

รายละเอียดตามคุณลักษณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด ราคากลาง ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด

แสนบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังตอ่ไปนี้ 

      ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                       ๑.๑  คุณลักษณะรายการละเอียด 

                       ๑.๒  แบบใบเสนอราคา   

       ๑.๓   แบบสัญญาจา้ง 

       ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

       ๑.๕   บทนิยาม  

          (๑) ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน  

          (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

        ๑.๖   แบบบัญชเีอกสาร   

          (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

          (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

        ๒.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

                       ๒.๑  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างจัดท า   แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่สอบ

ราคาจ้าง และผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการหรือหน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้ง

งานตามระเบียบของทางราชการ 

                      ๒.๒  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิและความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 
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                      ๒.๓  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา  มีผลงานที่จัดท าแผนที่ภาษี และ 

ทะเบียนทรัพย์สิน  ในสัญญาเดียวประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓๕๐,๐๐๐  

บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืหนว่ยงานเอกชนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเช่ือถอื  

          ๒.๔  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ  วันที่ปิด 

ประกาศสอบราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้ง

ครั้งนี ้  

๒.๕  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วนในสาระส าคัญ  

  ๒.๖  บุคคลหรือนนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัด

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

  ๒.๗  คู่สัญญาต้องรับ และ จ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึ่งมมีูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 

                   ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน  คือ 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

       (ก)  หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่น จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

          (ข)  บริษัท จ ากัด หรอืบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีูถ้ือ

หุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล ให้ยื่นส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้าและในกรณีที่เข้าร่วมคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสอืเดินทางหรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่นเอกสารตามที่ระบุ

ไว้ใน (1) 
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   (๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม   

   (๕)   ส าเนาใบเสร็จการซื้อเอกสารสอบราคา 

   (๖)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  

                       ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้  

   (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

                              (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อ 

 (๓)  บัญชรีายการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ซึ่งแสดงรายการตา่งๆที่ 

เกี่ยวข้อง  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั้งก าไรไว้ดว้ย 

                                (๔)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

                     ๔.  การยื่นซองสอบราคา 

                      ๔.๑   ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี  

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

จ านวนเงนิที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรอืแก้ไข หากมีการขูดลบ 

ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี)   ก ากับไว้ทุกแหง่ 

                       ๔.๒   ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกใบเสนอราคาให้ครบถ้วน 

                       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 

และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่

เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย

คิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                       ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย

ภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                       ๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน  ๑๘๐   วัน  นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาจ้าง หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อใหเ้ริ่มท างาน 

                       ๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและละเอียด ฯลฯ  

ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา                          

             ๔.๕   ผู้เสนอราคาตอ้งยื่นซองสอบราคาที่ปิดซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง    ประธาน

กรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  9/๒๕๕๗”  โดยยื่นโดยตรงตอ่เจ้าหนา้ที่รับซองสอบราคา ในวันที่  2 กันยายน  

๒๕๕๗ ถึงวันที่  15 กันยายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่  2 กันยายน 

๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อหรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 



 

-4- 

 

(ช้ัน ๒) อาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ )  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.   และในวันที่ 3

กันยายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่   15 กันยายน  ๒๕๕๗ ยื่นซอง ณ   กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    

เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะรายว่าเป็นผู้

เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑. 5(๑) ณ ประกาศสอบราคา หรอื และ

ประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรอืในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้

เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑. 5(๒) และคณะกรรมการ” 

เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคา

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผู้

เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี

การกระท าดังกล่าว 

ผูเ้สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์

ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรอืผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน ๓ วัน นับแต่

วันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาผูเ้สนอราคาที่มสีิทธ์ได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าวข้างตน้ ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ช้ัน ๒)  อาคารที่ว่า

การอ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม ่ในวันที่ 17 กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแตเ่วลา ๑๐.0๐ น.  เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่

ผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน

กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที่ได้ด าเนนิการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แต่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิการเปิด

ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้      

              ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๕.๑  ในการสอบราคาครัง้นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  จะพิจารณาตัดสินดว้ยราคา  

รวม        

                      ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ขอ้ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วนตาม ขอ้ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ขอ้ ๔  แล้ว คณะกรรมการจะไม่

รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรอืที่ผิดแผกไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ  ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ตอ่

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เท่านั้น 
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     ๕.๓   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ สงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา  

โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรอืในหลักฐาน  

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

                              (๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล (บุคคลธรรมดา) หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง

ใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา                  

                              (๓) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในใบเสนอราคาที่เป็นสาระส าคัญ 

หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                             (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้    ลง

ลายมอืชื่อพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

                           ๕.๔   ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  มสีิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรอื

ข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  มสีิทธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่

ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรอืไม่ถูกต้อง     

                            ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอื

ราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรอืขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  เป็น

เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มไิด้ รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  จะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งานหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าไป

โดยไม่สุจริตหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

                ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

                    ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอยหล่อภายใน  ๗   วัน  นับถับจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน

เท่ากับร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้ ใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    ยึดถือไว้ในขณะ

ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี ้ 

                     ๖.๑  เงินสด                                                                                                                     

                    ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

      ๖.๓  หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  

                     ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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           ๖.๕  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการ

พาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้แจ้งให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่างหนังสอืค้ าประกัน

ธนาคารตามที่คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุก าหนด(การใชห้ลักประกันตามขอ้นีใ้ช้เฉพาะสัญญาจา้งที่มวีงเงิน

ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 

                     หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา (ผูร้ับ

จา้ง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

            ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (สัญญาเป็นราคาเหมารวม )      

                   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    จะจา่ยเงนิค่าจา้งจ านวน  ๑ งวด เป็นจ านวนเงินอัตราร้อย

ละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแลว้เสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา   

            ๘.  อัตราค่าปรับ                 

                  ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน  

นับถัดจากวันสิน้สุดสัญญาจนถึงวันที่ได้ปฏิบัติงานจา้งเสร็จสมบูรณ์  

            ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

   ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑  ปี นับถัดจาก

วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดี

ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

           ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ  

 ๑๐.๑  เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งครัง้นี้ จา่ยจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

๒๕๕๗  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ได้รับการอนุมัตเิงินจาก

งบประมาณข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  แล้วเท่านัน้                                                                                                                                                            

                      ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจา้งตามประกาศสอบราคาจ้างแล้วถ้าผูร้ับจ้างจะต้องจัดส่งหรอืน าส่งของมาเพื่องานจา้งดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยอยู่และสามารถใหบ้ริการรับขน

ได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

                               (๑) แจ้งการสั่งหรอืน าของดังกล่าวมาจากต่างประเทศตอ่ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗  วัน นับจากวันที่ผูร้ับจ้างหรอืสั่งหรือซือ้จากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้                                    

           (๒) จัดให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก  

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจิากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ให้

บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเิชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอืเป็นของ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 
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                              (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า                        

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                      ๑๐.๓   ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอื

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน ข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

                       ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดใน

แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

            ๑๑.   มาตรฐานฝีมือช่าง 

    เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง จัดท า  

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามประกาศนีแ้ล้ว    ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว   ผู้

เสนอราคาจะต้องมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรอืผู้

มีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส.  และ ปวท.  หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  

ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง

ดังตอ่ไปนี้ 

        ๑๑.๑ ช่างส ารวจ 

        ๑๑.๒ …………………………-………………………………. 

     ๑๒.  ในระยะเวลาการด าเนินการจัดท า แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตาม  

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

 

                                                                              องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยหล่อ 
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รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ ๑ 

๑.  งานจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 

๑.๑ คัดลอกส าเนาเอกสารสิทธิที่ดินทุกประเภทในเขตต าบลดอยหล่อหน้าแรกและหนา้ที่แสดงผู้ถือ   

      กรรมสิทธิ์ที่เป็นปัจจุบัน 

๑.๒  จัดหาที่อยู่ของผูถ้ือกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดเก็บลงแฟม้ 

๑.๓  รวบรวม คัดกรองเอกสารสิทธิที่ดินและจัดเก็บลงแฟม้ 

๑.๔  น าเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินลงสู่ระบบฐานขอ้มูลด้วยโปรแกรมระบบบริหารข้อมูลแผนที่ภาษีและ  

        ทะเบียนทรัพย์สินที่ติดตั้ง ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมลู ดังนี้  

 -ชื่อและที่อยู่ของผูถ้ือกรรมสิทธิ์และผู้ถือกรรมสทิธิ์ร่วม  

 -เลขที่เอกสารสิทธิ หนา้ส ารวจ เลขที่ดิน จ านวนเนือ้ที่  

 -น าเข้ารูปเอกสารสิทธิที่ผ่านการแปลงเป็นระบบดิจติอลไฟล์แลว้  

๑.๕  แปลงรหัสช่ือผู้ถือกรรมสทิธิ์ตามเอกสารสิทธิที่ดินใหต้รงตามระเบียบการจัดท า ผท.๔ เพื่อน าเข้าสู่  

       ระบบทะเบียนทรัพย์สิน 

๑.๖ จัดท าดัชนีเอกสารสิทธิที่ดินทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบฐานขอ้มูลให้สามารถสืบค้นได้โดยใช้ 

      โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินที่ตดิตั้ง 

๑.๗  พิมพ์เอกสารผท. ๔ จากโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินที่ตดิตั้งพร้อมจัดเก็บลงแฟม้เอกสารให้  

      เรียบร้อย 

๒. จัดท าข้อมูลเอกสารสิทธิท่ีดนิในแบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 

๒.๑  แปลงเอกสารสิทธิที่ดินที่ท าการส าเนามาแล้วให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดิจติอลไฟล์ 

๒.๒  บันทึกเอกสารสิทธิที่ดินที่ผ่านการแปลงเป็นภาพดิจติอลลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน โดยต้อง 

       มีการเชื่อมโยงอย่างถกูต้องและตรงกนัตามชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์  

๒.๓  สามารถเรียกดูรูปภาพเอกสารสิทธิที่ดินได้ครบตามจ านวนหนา้ที่ท าการบันทึกลงสู่ระบบ  

        ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

๒.๔  มีโปรแกรมส าเร็จรูปบันทึกข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินเป็นแบบดิจติอลลงแผ่นซีดีโดยมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 

 ๒.๔.๑  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถท าการตดิตั้งใช้งานได้ทันที  

 ๒.๒.๒  สามารถบันทึกงานเป็น Project (CD Document Project) เพื่อแก้ไขและเรยีกใช้ภายหลัง 

 ๒.๒.๓  สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลเอกสารจากหน้าทต่างเปิดแฟ้มข้อมูล ( Open File Dialog) ของ 

Windows โดยสามารถเลือกน าเข้าทีละแฟ้มข้อมูลหรอืหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูลพร้อมกันได้  

 ๒.๒.๔  สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลเอกสาร โดยวิธีการลาก-วาง ( Drag & Drop) 

 ๒.๔.๕  สามารถน าเข้าแฟ้มข้อมูลภาพจากเครื่องอ่านเอกสาร ( Scanner) และสามารถท างาน

ร่วมกับเครื่องอา่นเอกสารความเร็วสูงทีมไีดรเวอร์มาตรฐาน  

 ๒.๔.๖  สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลการค้นหา เช่น ชื่อเรื่อง ( Title) และรายละเอียด 

(Description) 

 ๒.๔.๗  สามารถเขียนแฟ้มข้อมูลเอกสารใน Profect ลงบนแผน่ CD ได้ 
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 ๒.๔.๘  ต้องติดตัง้โปรแกรมสบืค้นขอ้มูลลงบนแผ่นซีดีที่ท าการบันทึกข้อมูลและสามารถท างาน

แบบ Autorun  โดยไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมสบืค้นใด ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๒.๔.๙  สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้จากชื่อแฟ้มข้อมูล ( Name) ชื่อเรื่อง ( Title) 

รายละเอียด(Description) ที่ก าหนดขึน้เองได้ 

 ๒.๔.๑๐  ส ามารถแสดงตัวอย่างเอกสารรูปภาพที่ถูกเลือกในรูปแบบ Thumbail ได ้

 ๒.๔.๑๑  สามารถแสดงคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลที่ถูกเลือก ได้แก่ ช่ือข้อมูล ( Filename) ขนาด

แฟ้ม (Size) ประเภทแฟ้ม (Type) ชื่อเรื่อ (Title) รายละเอียด (Description) 

๓.  งานจัดท าแผนที่แม่บท 

 เป็นขั้นตอนในการด าเนินงานจัดท าแผนที่แมบ่ท พรอ้มการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพิ่อใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม มาท าการรวมแปลงแลว้ท าการแบ่งเขต ( ZONE) เขตย่อย 

(BLOCK) และรหัสประจ าแปลง ( LOT) ตามระเบียบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามความ

เหมาะสม โดยใช้ค าบรรยายในพระราชกฤษฎีกาหรอืประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวเขตโดยใช้หลักเขตพื้นที่ขา้งเคียงมาประกอบ โดยจัดพิมพด์้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ออกมาเป็นกระดาษไข ขนาด A๑ มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ จ านวน ๑ ชุด 

 ๔.  งานโปรแกรมระบบบรหิารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 ๔.๑  สถาปัตยกรรมระบบงาน  

 -เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Client – Server ท างานบนระบบเครือขา่ยโดยไม่จ ากัดจ านวนสิทธิการ

ใช ้

 -มีระบบส ารองขอ้มูล  ระบบน ากลับข้อมูล และสามารถตั้งเวลาการส ารองขอ้มูลได้โดย

อัตโนมัติ 

 -สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานโดยผูบ้ริหารระบบ  เชน่ ก าหนดสิทธิการเข้าสู่ระบบ ( System 

Logon) ก าหนดสทิธิการใชเ้มนู ( Menu Access) ก าหนดสทิธิในการจัดการข้อมมูล ( Data Access 

Permission) เชน่ เพิ่ม แก้ไข ลบ สั่งพิมพ์ เป็นต้น  

๔.๒  การจัดเก็บข้อมูล 

 ๔.๒.๑  การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  

-ข้อมูลที่ตัง้ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

-ข้อมูลประเภทเอกสารสิทธิแปลงที่ดิน 

-ข้อมูลหน่วยที่ตัง้แปลงที่ดินแบ่งตามราคาปานกลางของกรมที่ดิน 

-ข้อมูลวัสดุก่อสร้างโรงเรอืนฯ 

-ข้อมูลประเภทอาคาร/โครงเรอืน 

-ข้อมูลการแบ่งลักษณะอาคารตามท าเลและลักษณะอาคารพเิศษ 

-ข้อมูลประเภทป้าย 

-ขอมูลประเภทใบอนุญาต 

 

 



 

-๓- 

๔.๒.๒  การจัดเก็บข้อมูลภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ภาษีบ ารุง

ท้องที่ และ ภาษีป้าย 

-ข้อมูลอัตราภาษีและหลักการประเมนิภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

 

-ข้อมูลอัตราภาษีและหลักการประเมนิภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

-ข้อมูลอัตราภาษีและหลักการประเมนิภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  

๔.๒.๓  การจัดเก็บข้อมูลหลัก 

-ข้อมูลเจา้ของทรพย์สนิ ผู้ถือกรรมสทิธิ์ร่วม ผูท้ าประโยชน์ ผูค้รอบครอง ผูเ้ชา่หรอื

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืมีสว่นร่วม ได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินและภาษีท้องถิ่น 

-ข้อมูลแปลงที่ดินและขอ้มูลการท าประโยชน์ของแปลงที่ดนิ 

-ข้อมูลโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างและขอ้มูลการใชป้ระโยชน์โรงเรอืนฯ 

-ข้อมูลป้าย 

-ข้อมูลคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 

๔.๒.๔  การจัดเก็บข้อมูลประมวลผลทางภาษี 

-ข้อมูลการประเมินภาษีโรงเรอืนฯ,ภาษีบ ารุงท้องที่,ภาษีป้ายของแตล่ะปี 

-ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรอืนฯ,ภาษีบ ารุงท้องที่,ภาษีป้ายของแตล่ะปี 

-ข้อมูลใบเสร็จรับเงนิของภาษีโรงเรอืน ,ภาษีบ ารุงท้องที่ ,ภาษีป้ายของแตล่ะปี 

๔.๒.๕  การจัดเก็บรูปภาพ 

-รูปภาพเจา้ของทรัพย์สนิไม่นอ้ยกว่า ๒๐ รูปต่อบุคคล 

-รูปภาพเอกสารสิทธิแปลงที่ดินไม่นอ้ยกว่า ๒๐ รูปต่อรายการ 

-รูปภาพโรงเรอืนไม่นอ้ยกว่า ๒๐ รูปต่อรายการ 

-รูปภาพป้ายไม่น้อยกว่า ๒๐ รูปต่อรายการ 

 ๔.๓  การจัดการข้อมูลและการประมวลผล  

   ๔.๓.๑  ข้อมูลเจา้ของทรัพย์สนิ  

   -สามารถบันทึกการเพิ่มขอ้มูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลเจา้ของทรัพย์สนิได้  

   -สามารถจ าแนกประเภทบุคคล ได้ไม่นอ้ยกว่า ดังนี ้บุคคลธรรมดา หน่วยราชการ นิติ

บุคคล(บริษัทหา้งรา้น) รัฐวิสาหกิจ สมาคม/มูลนิธิ และ ศาสนสถาน 

   -สามารถเก็บบันทึกภาพและแสดงรูปภาพเจ้าของทรัพย์สนิพร้อมแสดงผลแบบย่อ-

ขยายและสั่งพิ่มพท์างเครื่องพิมพ์ 

 ๔.๓.๒  ข้อมูลที่ดิน 

- สามารถบันทึกการเพิ่มขอ้มูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลแปลงที่ดินได้ 

- สามารถบันทึกการท าประโยชน์แปลงที่ดินได้อย่างครอบคลุม  

- สามารถแบ่งพืน้ที่การท าประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดในแปลงเดียวกัน 

- กรณีแปลงที่ดนิมพีืน้ที่ครอบคลุมพืน้ที่ซึ่งมีการก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันทั้งแปลง  

  โปรแกรมสามารถค านวณภาษีที่มอีัตราภาษีไม่เท่ากันได้อย่างถูกต้อง 



 

-๔- 

- สามารถเก็บบันทึกและแสดงรูปภาพเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินพรอ้มแสดงผลแบบย่อ   

ขยายและสั่งพิมพท์างเครื่องพิมพ์ 

- สามารถบันทึกการโอนกรรมสทิธิ์แปลงที่ดินได้ 

- สามารถแสดงต าแหน่งแปลงที่ดนิบนแผนที่ได้  

- สามารถพิมพข์้อมูลเกี่ยวกับที่ดนิ (ผ.ท.๔) ได ้  

๔.๓.๓ ข้อมูลโรงเรอืนและสิ่งปลูกสร้าง 

- สามารถบันทึกการเพิ่มขอ้มูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลโรงเรอืน ฯ ได้ 

- สามารถก าหนดอัตราการคิดค่าภาษีรายปีได้อย่างครอบคลุม  

- สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อก าหนดได้ 

- สามารถท าการประมวลผลการคิดค่ารายปีในกรณีที่มอีาคารแบบพิเศษได้ 

- สามารถน าค่ารายปีของโรงเรอืนแบบท าเลและแบบพิเศษมาค านวณภาษีรว่มกันได้  

- สามารถบันทึกการโอนกรรมสทิธิ์โรงเรอืนฯ ได้ 

- สามารถแสดงต าแหน่งโรงเรือนฯ บนแผนที่ได้ 

- สามารถพิมพข์้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน (ผ.ท.๔) ได้ 

- สามารถเก็บบันทึกและแสดงรูปภาพโรงเรอืนฯ พร้อมแสดงผลแบบย่อ-ขยายและสั่ง 

   พิมพ์ทาง เครื่องพมิพ์ 

๔.๓.๔ ข้อมูลป้าย 

- สามารถบันทึกการเพิ่มขอ้มูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลป้ายได้ 

- สามารถน าขอ้มูลประเภทป้าย ขนาดป้าย วันที่ตดิตั้งป้าย มาค านวณภาษีป้ายได้อย่าง  

   ถูกต้อง ตาม พระราชบัญญัติภาษีป้าย 

- สามารถบันทึกการโอนกรรมสทิธิ์ป้ายได้ 

- สามารถแสดงต าแหน่งป้าย บนแผนที่ได้  

- สามารถพิมพข์้อมูลเกี่ยวกับป้าย (ผ.ท.๔) ได้ 

- สามารถเก็บบันทึกและแสดงภาพป้ายพร้อมแสดงผลแบบย่อ-ขยายและสั่งพิมพท์าง 

   เครื่องพิมพ์ 

๔.๓.๕ ข้อมูลใบอนุญาต 

- สามารถบันทึกการเพิ่มขอ้มูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลใบอนุญาตได้ 

- สามารถเพิ่มประเภทใบอนุญาตได้ 

- สามารถบันทึกการตอ่ใบอนุญาตได้ 

- สามารถบันทึกการยกเลิกใบอนุญาต ในกรณีที่เลิกกิจการได้ 

- สามารถแสดงประวัติการต่อใบอนุญาต และสั่งพิมพข์้อมูลได้ 

- สามารถพิมพข์้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต (ผ.ท.๔) ได้ 
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๔.๔ การจัดการภาษี 

- สามารถบันทึกรับยื่นแบบรายการทรัพย์สินแต่ละประเภทได้ 

- สามารถประเมินภาษี พิมพ์ใบแจ้งผลการประเมิน บันทึกรับทราบผลการประเมินได้  

- สามารถค านวณวันที่ครบก าหนดช าระได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและ

ที่ดนิ   ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย 

- สามารถบันทึกรับช าระภาษีทั้งแบบช าระเต็มจ านวนและแบบผอ่นช าระ ๓  งวดได้  

- สามารถพิมพใ์บเสร็จรับเงนิของภาษีแต่ละประเภทได้ 

- มีระบบจัดการขอ้มูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงนิ เช่น การค้นหาใบเสร็จรับเงนิ, พิมพ์ส าเนา

ใบเสร็จ,   การยกเลิกใบ เสร็จรับเงนิ 

๔.๕  การสืบค้นข้อมูล 

- ข้อมูลเจา้ของทรัพย์สนิ ผู้ถือกรรมสทิธิ์ร่วม ผูท้ าประโยชน์ ผูค้รอบครอง ผูเ้ชา่ หรอืบุคคลอื่น 

ๆ   ซึ่งอยู่ในแฟ้มเจ้าของทรัพย์สนิ 

- ข้อมูลทรัพย์สนิทุกประเภทได้แก่ ข้อมูลที่ดิน โรงเรอืนฯ ป้าย และใบอนุญาต  

- ข้อมูลการยื่นแบบและการประเมนิภาษี 

- ข้อมูลการช าระภาษีและใบเสร็จรับเงนิ 

- ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลแบบอื่น ๆ 

๔.๖  การแสดงผลข้อมูล และการจัดพิมพ์ข้อมูล 

สามารถจัดพิมพ์ขอ้มูลได้ดังนี้ 

๔.๖.๑ รายงานผลขอ้มูล - แบบพิมพ์ที่ใชใ้นราชการ 

- แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดนิ (ผ.ท.๑) 

- แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน (ผ.ท.๒) 

- แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต (ผ.ท.๓) 

- ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) 

- ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕) 

- บัญชคีุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี (ผ.ท.๖) 

- บัญชคีุมแปลงที่ดนิ (ผ.ท.๑๗) 

- แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) 

- แบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.๑) 

- ใบแจ้งผลการประเมินภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.๘) 

- ใบแจ้งผลการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.ท.บ.๙) 

- ใบแจ้งผลการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) 

- ใบเสร็จรับเงนิภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.๑๒) 

- ใบเสร็จรับเงนิภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑) 

- ใบเสร็จรับเงนิภาษีป้าย (ภ.ป.๗) 
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๔.๖.๒ รายงานผลขอ้มูล – รายงานอื่นๆ ที่ใชใ้นราชการ 

- รายงานการปรับข้อมูล (รายงานแบบ ๑)   

- รายงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รายงานแบบ ๒)    

- รายงานการใชท้ะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ (รายงานแบบ ๒/๑)    

- รายงานบัญชรีายได้เกณฑ์ค้างรับ (กค.๑) 

- รายงานบัญชลีูกหนี้ค้างช าระ (กค.๒)  

๔.๖.๓ รายงานผลขอ้มูล - รายงานเพิ่มเติมอื่นๆ 

- ข้อมูลใบอนุญาตและประวัติการต่อใบอนุญาต 

- ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (แบบรายงาน) 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก (ข้อมูลเจา้ของทรัพย์สนิ  ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูล 

   โรงเรอืนฯ  ข้อมูลป้ายและขอ้มูลใบอนุญาต) ในการเพิ่มข้อมูลใหม ่ การแก้ขอ้มูล    

   การลบข้อมูล 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงผูถ้ือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (โอน/เปลี่ยนเจ้าของ) 

- รายงานรายชื่อผูถ้ึงก าหนดช าระภาษี 

- รายงานใบเสร็จรับเงนิ 

- รายงานภาษีรับรายวัน 

- รายงานภาษีรับรายเดือน 

- รายงานภาษีรับรายปี (แสดงแบบเชงิตัวเลข และแบบกราฟ) 

- รายงานสรุปการจัดเก็บภาษีแยกตามเลขที่หมู่ 

- รายงานยอดภาษีค้างช าระรายตัว 

- รายงานสรุปยอดการจัดเก็บภาษีของแตล่ะปี (แสดงแบบเชงิตัวเลข และแบบกราฟ) 

- รายงานสรุปผลการประมาณการภาษี (แสดงแบบเชงิตัวเลข และแบบกราฟ)    

๔.๖.๔ แบบพิมพ์หนังสอืราชการ 

- พิมพ์หนังสอืแจง้ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน โดยมีแบบฟอร์มใหเ้ลือกใช้ไม่นอ้ย  

   กว่า ๔ แบบ ได้แก่ 

  - หนังสือแจง้ก าหนดการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 

  - หนังสือแจง้ก าหนดการยื่นแบบภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

  - หนังสือแจง้ก าหนดการยื่นแบบภาษีป้าย 

 - หนังสือแจง้ก าหนดการยื่นแบบรวมทุกภาษี 

                  (ทุกแบบฟอร์มผู้ใชส้ามารถเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสอืได้ดว้ยตนเอง) 

- พิมพ์หนังสอืแจง้เตอืนให้มายื่นแบบ กรณีที่ไม่มายื่นตามเวลาก าหนด ไม่นอ้ยกว่า  

  ๓ แบบ ได้แก่ 

- หนังสือแจง้เตอืนให้มายื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 

   - หนังสือแจง้เตอืนให้มายื่นแบบภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

   - หนังสือแจง้เตอืนให้มายื่นแบบภาษีป้าย 
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                     (ทุกแบบฟอร์มผู้ใชส้ามารถเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสอืได้ดว้ยตนเอง) 

- พิมพ์หนังสอืแจง้เตอืนให้มาช าระภาษี กรณีเลยเวลาก าหนดช าระภาษี ไม่น้อย

กว่า ๓ ได้แก่ 

- หนังสือแจง้เตอืนให้มาช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

   - หนังสือแจง้เตอืนให้มาช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

   - หนังสือแจง้เตอืนให้มาช าระภาษีป้าย 

                             (ทุกแบบฟอร์มผู้ใชส้ามารถเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสอืได้ดว้ยตนเอง) 

- พิมพ์หนังสอืแจง้เตอืนต่อใบอนุญาต 

- พิมพ์แผน่ป้ายชื่อจ่าหนา้ซอง 

๔.๖.๕ การพิมพร์ูปแบบอื่น ๆ 

- สามารถพิมพภ์าพทางเครื่องพิมพ์ของรูปภาพที่จัดเก็บไว้ เชน่ รูปภาพของเจ้าของ  

  ทรัพย์สิน รูปภาพเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รูปภาพโรงเรอืนฯ และรูปภาพของป้าย 

๔.๗ ระบบควบคุมการแสดงและพิมพ์รูปภาพ 

เป็นระบบควบคุมการแสดงผลรูปภาพโดยเฉพาะ มคีุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถเลือกดูแตล่ะภาพได้  

- สามารถดูรูปภาพได้ทั้งแบบย่อและแบบขยาย   

   - สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพมิพ์ได้ 

 

๔.๘ ระบบสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

ระบบสื่อสารภายในพัฒนาโดยฝังตัวเป็นระบบเดียวกับระบบทะเบียนทรัพย์สิน มีคุณลักษณะ

ดังนี้ 

- มีระบบ E-Mail ภายในใช้ส าหรับการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใชง้าน 

- สามารถส่งขอ้ความสนทนาแบบ Real time (Live Chat) ระหว่างผู้ใชผ้า่น Port สื่อสารแบบ   

   TCP/IP 

- มีการเข้ารหัสขอ้มูลเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ 

- มีระบบแจ้งข้อความแสดงสถานะการใชง้าน เช่น  

- สถานะการท างานของ SERVER 

- การแจ้งส ารองฐานข้อมูลและการแจ้งน ากลับฐานขอ้มูล  

- การแจ้งผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบ 

- การแจ้งจ านวนข้อความที่อยู่ใน Mail Box 

- การแจ้งเมื่อได้รับข้อความหรอื E-Mail จากคนอื่น 

๔.๙. ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

ระบบควบคุมแสดงแผนที่ (GIS Viewer) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

- มีเครื่องมอืมาตรฐานในการใชง้าน เชน่ การเลือก ย่อ ขยาย เลื่อนต าแหน่ง วัดระยะทาง  

แสดง  รายละเอียดพิมพ์รูปแผนที่ เป็นต้น 
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                 - สามารถเลือกแสดงเลเยอร์บนแผนที่ได้โดยผูใ้ช้  

 - สามารถค้นหาและแสดงต าแหน่งของขอ้มูลทรัพย์สินบนแผนที่ได้ 

     - สามารถแสดงต าแหน่งทรัพย์สินโดยเชื่อมโยงผ่านทะเบียนทรัพย์สิน จากทะเบียนทรัพย์สิน 

        เชื่อมโยง ผา่นไปยังแผนที่ได้ 

                - สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละประเภทได้ 

- สามารถแสดงข้อมูลภาษี 

คุณลักษณะอื่น ๆ 

๑. การพัฒนาระบบงานต้องมีรายละเอียดขั้นตอนไม่นอ้ยกว่าหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑.๑  การพัฒนาระบบงานประกอบด้วย 

- ติดตัง้ซอฟต์แวร์ระบบงาน 

- ทดสอบระบบงาน 

- ปรับแต่งระบบงาน 

- ฝกึอบรม  

๑.๒  การสนับสนุนหลังตดิตั้งระบบงาน ประกอบด้วย 

- การทบทวนการฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

- การบ ารุงรักษา 

 

๒. ต้องมีบริการสนับสนุนหลังสง่มอบงานเป็นเวลา 1 ปี ประกอบด้วย 

- การสแกนเอกสารซ้ า (Re-Scan) ในกรณีตรวจพบความผิดพลาดของเอกสารสิทธิที่ดินที่ท า

การ   สแกนไปก่อนหนา้ 

- การบันทึกข้อมูลภาพเอกสารสิทธิที่ดินลงแผ่นซีดีใหมใ่นกรณีที่มกีารแก้ไขหรอืเพิ่มเติมขอ้มูล 

  ในภายหลัง 

๓. ผูเ้สนอราคาต้องมีบุคลากรที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนที่แมบ่ทให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอย

หล่อโดยต้องมวีุฒิการศึกษาทางดา้นภูมิศาสตร์ โดยต้องแสดงหลักฐาน          ใบปริญญาบัตรและต้องมา

แสดงตนต่อคณะกรรมการเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานผู้เสนอราคารายใดไม่

สามารถน าบุคลากรดังกล่าวมาแสดงตนต่อคณะกรรมการได้จะถือว่าผูเ้สนอราคารายนั้นขาดคุณสมบัติ  

๔. ผูเ้สนอราคาต้องท าการตดิตั้งและสาธิตการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบันทึกข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินเป็นแบบ 

ดิจติอลลงแผ่นซีดีและโปรแกรมระบบบริหารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ก าหนดหรอืไม่ ผู้เสนอราคารายใดไม่สามารถติดตั้งและท า

การสาธิตโปรแกรมดังกล่าวได้จะถือว่าผูเ้สนอราคารายนั้นขาดคุณสมบัติ 

 ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด ทั้งนี้จะพิจารณาจากเงื่อนไขและ 

     ขอ้เสนอที่ก่อให้เกิดผลประโยชนต์่อทางราชการสูงสุด ผูเ้สนอราคารายต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 

     ด าเนินงานตามคุณลักษณะที่ก าหนดได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่พิจารณาคัดเลือกผูเ้สนอ    

     ราคารายนั้น 
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๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

ผูเ้สนอราคาต้องจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมติดตัง้และอุปกรณ์รวมทั้งการฝึกอบรม

ให้แก่เจา้หนา้ที่ ให้เสร็จสิน้ทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

๗. ระยะเวลาส่งมอบ 

รายละเอียดระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน ๑๘๐ วัน มดีังนี้ 

๗.๑ ติดตัง้โปรแกรมส าเร็จรูปบันทึกข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินเป็นแบบดิจติอลลงแผ่นซีดีและโปรแกรม

ระบบบริหารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

๗.๒ จัดท าแผนที่แมบ่ท  ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 บันทึกข้อมูลลงแผนดีวีดรีอม 

๗.๓ ฝกึอบรมเจา้หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อพรอ้มคู่มอืเอกสารการใชง้านให้แลว้

เสร็จ  

 

๘.วงเงนิในการจัดหา 

ราคากลางจา้งเหมาในการสอบราคาภายในวงเงนิ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

 

๙.หลักฐานและการยื่นข้อเสนอ 

ผูเ้สนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานในการเสนอราคาประกอบด้วย 

๙.๑ คุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงานที่เสนอ  

๙.๒ หนังสือรับรองผลงาน 

 

๑๐. การพิจารณา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจะพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาและจะเปิดซองเฉพาะ

รายที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ผู้เสนอราคาทุกรายต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาพร้อมกันทุกรายในวันเปิดซองหรอืวันที่กรรมการนัดหมาย  

   

        (ลงช่ือ)                              ประธานกรรมการ  

          (นายชาคริต  มรีาจง)  
 

       (ลงช่ือ)    กรรมการ  

         (นายวสันต์  ปัญญาเลิศ) 

 

       (ลงช่ือ)    กรรมการ  

         (นายนิรันดร ์ จันทร์ชัย)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


