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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขาย เลขท่ี ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

นายกเทศมนตรีฯ ตามที่ ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ถนนสายเจริญรัฐ ,ถนนสายประชานิยม และถนนสายเทศบาล ๙ จ านวนงบประมาณ ๑,๕๐๑,๔๕๐ บาท 
และต่อมาเทศบาลต าบลปะทิว ได้ตกลงซื้อและขายกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดอธิษฐ์ ๒๐๐๙  ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่        
๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร จ านวน 36 
ต้น ประกอบด้วย ถนนเจริญรัฐ จ านวน 14 ต้น ถนนประชานิยม จ านวน 9 ต้น ถนนเทศบาล 9 จ านวน 13 ต้น 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ ก าหนด) เป็นราคาทั้งสิ้น 1,044,000 บาท ก าหนดส่งมอบสิงของตามสัญญา ภายใน
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น 
   ทั้งนี้ในระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพบว่าจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน
ประชานิยม จ านวน  ๙  ต้น และถนนเทศบาล ๙  จ านวน  ๒  ต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง ซึ่งมีขนาดความสูง 9 เมตร ตามท่ีก าหนดตามสัญญาฯ จะท าให้โคมไฟส่องสว่างที่อยู่ด้านบนสุดของเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งมีลักษณะเป็นสายเปลือยเปล่าไม่มีฉนวนห่อหุ้ม น้อยกว่า 1 เมตร 
หรือในจุดติดตั้งอ่ืนโคมไฟส่องสว่างอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผลให้เกิดเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าแรงดันสูง
จากสายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าสู่เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเกิดความเสียหายแก่ระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง ตลอดจนเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ในการนี้เพ่ือให้
สามารถด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือทดแทนของเดิม เทศบาล
ต าบลปะทิว จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดความสูงของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนประชานิยม 
ทั้งหมดจ านวน 9 ต้น จากเดิม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร เป็น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล ๙ จ านวน 2 ต้น ที่อยู่ในจุดที่ติดตั้งเดิม 
แต่ไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายไปติดตั้งในฝั่งถนนตรงกันข้ามกันกับต าแหน่งติดตั้งเดิม ซึ่งมีพ้ืนที่สามารถก่อสร้างฐาน
เสาโคมไฟได้ ทั้งนี้การด าเนินการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตามความที่ก าหนดใน มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้นเทศบาลต าบลปะทิวจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อ
สภาเทศบาลต าบลปะทิว เพ่ือพิจารณาให้แก้ไขสัญญาฯ ตามความข้างต้น 
 
 

ที่ประชุม... 



-๒- 
 

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑) อนุมัติให้แก้ไขสัญญาปรับลดความสูงของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนประชา
นิยม ทั้งหมดจ านวน 9 ต้น จากเดิม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร เป็น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
6.00 เมตร แบบรูปและรายการตามหนังสือหนังสือห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ ๒๐๐๙ (ส านักงานใหญ่) ลงวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในราคาต้นละ ๙,๐๐๐ บาท จ านวน  ๙  ต้น โดยให้น าราคาดังกล่าวไปหักลบจากราคาที่
ผู้ขายได้เสนอราคาของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด ๙ เมตร ในราคา ๑๑,๐๐๐ บาท จ านวน ๙ ต้น เมื่อได้ผลลัพธ์
ให้น าไปปรับลดจากราคาท่ีตกลงซื้อขายตามสัญญา 
   ๒) อนุมัติให้ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 2 ต้น ที่อยู่ใน
จุดที่ติดตั้งเดิม แต่ไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายไปติดตั้งในฝั่งถนนตรงกันข้ามกันกับต าแหน่งติดตั้งเดิม ซึ่งมีพ้ืนที่
สามารถก่อสร้างฐานเสาโคมไฟได้ 

๓) อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามสัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๓/2561 ลง
วันที่ ๒๘ กันยายน  2561 เป็นระยะเวลา ๒๐ วัน โดยนับแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 256๒ ถึง วันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ หากล่วงพ้นก าหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอ่ืน ๆ   

 ไม่มี 

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


