ประกาศเทศบาลตาบลขุนยวม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามสนามกีฬากลางเทศบาลตาบลขุนยวม
...............................................
ด้วยเทศบาลตาบลขุนยวม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนาม
สนามกีฬากลางเทศบาลตาบลขุนยวม เพื่อก่อสร้างศาลากองอานวยการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร. ยาว 10
เมตร หรือมีพื้นที่อาคารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร และงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบของเทศบาลตาบลขุนยวม
ราคากลางของงานปรับปรุงสนามสนามกีฬากลางเทศบาลตาบลขุนยวม
600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ในการสอบราคาครั้งนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 270,000.- บาท
4. นิติบุคคลที่จ ะเข้าเป็ นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
5. นิ ติบุ ค คลที่จ ะเข้า เป็ น คู่ สั ญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ข องกรมบัญชี กลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.grpocurement.go.th)
6. นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
เทศบาลตาบลขุนยวมกาหนดให้ผู้ซื้อแบบแปลนการก่อสร้างไปดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม
2557 หากผู้ซื้อแบบแปลนไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตาบลขุนยวมถือว่าผู้ซื้อแบบแปลนได้รับทราบ
สถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาใด ๆ ในเวลาการทางานจะนามาอ้าง
ให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตาบลขุนยวมไม่ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 .น ถึงเวลา
16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลขุนยวม กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ ที่ทาการอาเภอขุนยวม

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
สานักงานเทศบาลตาบลขุนยวม ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ในวัน
เวลาราชการหรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-691019
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

`

(นายวินัย จีนะบุตร)
นายกเทศมนตรีตาบลขุนยวม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามสนามกีฬากลางเทศบาลตาบลขุนยวม
(สัญญาแบบปรับราคาได้ K)
ตามประกาศของเทศบาลตาบลขุนยวม
ลงวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
*********************
ด้วยเทศบาลตาบลขุนยวม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนาม
สนามกีฬากลางเทศบาลตาบลขุนยวม เพื่อก่อสร้างศาลากองอานวยการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร. ยาว 10
เมตร หรือมีพื้นที่อาคารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร และงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบของเทศบาลตาบลขุนยวม
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 สูตรการปรับราคา P = (PO) X K
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัท จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ
ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 270,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ราชการเชื่อถือ
2.4. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรั บรายจ่าย
หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.5. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.grpocurement.go.th)
2.6. นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

-23.3 ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน
1 ชุด
3.4 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.3 เท่านั้น)
3.5 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองสอบราคา
3.7 สาเนาผู้ควบคุมงานด้านช่างตามข้อ (12)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่ อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลขุนยวมให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเทศบาลตาบลขุนยวม โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ 1/2558 ” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 27
ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 .น ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลขุนยวม
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และกาหนด
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอาเภอ ที่ทาการอาเภอขุนยวม
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตาบลขุนยวมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

-35.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองการสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารสอบราคาในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ ทั้ ง นี้ เ ฉพา ะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
จะเป็นประโยชน์ต่อทางเทศบาลตาบลขุนยวมเท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลขุนยวมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตาบลขุนยวม
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาเป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กา กับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือเทศบาลตาบลขุนยวมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตาบลขุนยวมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตาบลขุนยวมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการ ใดหรื ออาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่ จะพิจารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลขุนยวมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลขุนยวมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมใน
การเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการสอบราคา หรือเทศบาลตาบลขุนยวมจะให้ ผู้ เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ เทศบาลตาบลขุนยวมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข้ อ 1.3 กั บ
เทศบาลตาบลขุนยวมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตาบลขุนยวมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลขุนยวม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของราชการ

-46.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ
1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญา
จ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลขุนยวมจะจ่ายเงินค่าจ้างจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างศาลากองอานวยการ ขนาดกว้าง 6.50 เมตร. ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร และงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามรูปแบบของเทศบาลตาบลขุนยวม ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
เทศบาลตาบลขุนยวมขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของ
วงเงินที่ทาสัญญาจ้าง ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า…….-……เดือน…2…ปี นับ ถัดจากวัน ที่เทศบาลตาบลขุนยวม ได้รับมอบงาน โดยผู้รั บจ้างต้องรับจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1
เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล การ
ลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบลขุนยวมได้รับแจ้งการจัดสรรและอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตาบลขุนยวม ได้คัดเลือกผู้เสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาส่งของมาเพื่ องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้อ งน าเข้า มาโดยทางเรื อ ในเส้ นทางที่มี เ รือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้ บ ริก ารรับ ขนได้ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่นได้

-5(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อ น โดยเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลขุนยวมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 เทศบาลตาบลขุนยวมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เทศบาลตาบลขุนยวมสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีดังต่อไปนี้
ในการทาสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าจะนาค่า K มาใช้กับงานจ้าง
ครั้งนี้ด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/114 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ซึ่งในการพิจารณาเพิ่ม
หรือลดราคาค่างวดจ้างเหมาให้กาหนดตามสูตร ดังนี้
P
= (PO) + (K)
โดยกาหนดให้
P
= ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
= ESCALATION FACTOR
ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
ESCALATION FACTOR บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืนค่าคานวณได้ตามหลักสูตร ดังนี้ คือ
K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทาขึ้นได้จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้
กาหนดให้
K = ESCALATION FACTOR
IT = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
IO = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
CT = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
CO = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
MT = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
MO= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

-6ST = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
SO = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่แผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GD = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทยในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
AT = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AO = ดัชนีราคาแอลฟัลท์ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
ET = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนเปิดซองสอบราคา
FT = ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
FO = ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
การขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้ างจะต้องเรียกร้องภายในกาหนด 90
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธ์ที่จะเรียกร้องเงิน
เพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงิน
คืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงาน
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
12.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลขุนยวม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในสาขาช่างก่อสร้างหรือ ผู้มีวุฒิระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
13. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
14. เทศบาลต าบลขุ น ยวมขอสงวนสิ ท ธิ์ ง บประมาณในการด าเนิ น การในครั้ ง นี้ เป็ น
งบประมาณจากเงิน อุดหนุนทั่วไปจากรั ฐบาล เทศบาลตาบลขุนยวมจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

เทศบาลตาบลขุนยวม
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

