ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
แบบที่ สถ. ศพด. 1 (แบบตอกเสาเข็ม)
******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดาเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 14 ยาว 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ. ศพด. 1 (แบบตอกเสาเข็ม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย) จานวน 1 หลัง
ราคากลางค่าก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,788,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
ผูม้ สี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
894,000 บาท (แปดแสนเก้าหมืน่ สี่พันบาทถ้วน)ไม่เกิน 50เปอร์เซนต์
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกานันเชื้อ
แม่บุญนาค นึกรักษ์ บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 ถึงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกานันเชื้อ - แม่บุญนาค นึกรักษ์ บริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง และยื่นซองวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2๕๕8 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตาบลระดับอาเภอ
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 ตั้งแต่
เวลา 09.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปรายการและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,0๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
ได้ที่ ห้องประชุมกานันเชื้อ- แม่บุญนาค นึกรักษ์ บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 27 เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗21-8439-40 และ www.nongsang.go.th
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายอวยพร รุประมาณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/๒๕๕9
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
แบบที่ สถ. ศพด. 1 (แบบตอกเสาเข็ม)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
*****************
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์ จะสอบ
ราคาดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 14 ยาว 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ. ศพด. 1 (แบบตอกเสาเข็ม) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย) จานวน 1 หลัง โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๒. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้อ งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกั บงาน
ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 894,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเชื่อถือ
๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน

/๓.๓ สาเนา...

-๒๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกาหนดผลงาน
ตามข้อ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
๔. การยืน่ ซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โ ดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่ างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/๒๕๕9 โดยยื่นโดยตรง
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 ถึงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกานันเชื้อ – แม่บุญนาค นึกรักษ์ บริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และวันที่ 28 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2๕๕8 ระหว่างเวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.3๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

/๕. หลักเกณฑ์...

-๓๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อ งตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิ จารณาเห็ นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมี
ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริห ารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดมิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุ
ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

/๖. การทา...

-๔๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใน ๗ วัน (องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงจะเรียกผู้รับจ้างเข้าทาสัญญาเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ) นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคา
ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบล จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
/คมนาคม...

-๕คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)
จัดการให้ สิ่งของดังกล่ าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๓) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสั ญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
การใช้สูตรในการคานวณปรับราคางานให้แก่ผู้รับจ้าง
๑๑.๑ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้องเงิน เพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน
จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้ างที่เป็นคู่สัญญารบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้กักค่างานของงวดต่อไป หรือให้
หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
๑๑.๒ การพิจารณาเงินที่เพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทาสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อ
ค่า K ตามสูตรสาหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนสอบราคา
จ้างมากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด
๔ % แรกให้)
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ ๑.๕

/๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง...

-๖๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ได้คัดเลื อกผู้ เสนอราคารายใดให้ เป็นผู้ รับจ้า งและได้ตกลงจ้างก่อสร้า ง
ตามประกาศนี้ แล้ ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่ าว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. และ
ปวท. หรื อเทีย บเท่า จากสถาบั น การศึ กษาที่ ก.พ.รับ รองให้ เ ข้ารั บราชการได้ ในอัตราไม่ ต่ากว่าร้ อยละ ๑๐
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๒.๑ วุฒิบัตรระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา ขึ้นไป
๑๓. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ให้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
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