ประกาศเทศบาลตําบลขุนยวม
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางอาคารที่ทําการปอกวิทยาทรายมูล
...............................................
ดวยเทศบาลตําบลขุนยวม มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางอาคารที่
ทําการป!อกวิทยาทรายมูล เพื่อกอสรางอาคารที่ทําการป!อกวิทยาทรายมูล ขนาดอาคารกวาง 6.00 เมตร.
ยาว 16.00 เมตร. สู ง 3.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 96.00 ตรม. พรอมป. ายประชาสั มพัน ธ
โครงการ ตามรูปแบบของเทศบาลตําบลขุนยวม งบประมาณจํานวน 544,000.-บาท(หาแสนสี่หมื่นสี่พัน
บาทถวน)
ราคากลางของงานกอสรางงานอาคารที่ ทํ า การป! อ กวิ ท ยาทรายมู ล ในการสอบราคาครั้ ง นี้
547,500.- บาท (หาแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป>นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเป>นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป>นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 244,800.- บาท
4. นิติ บุคคลที่จ ะเขาเป> นคูสั ญญาตองไมอยูในฐานะเป>นผู ไมแสดงบัญ ชีรายรับ รายจายหรือบัญ ชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเป> น คู สั ญ ญาตองลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กสของกรมบั ญ ชี กลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (www.grpocurement.go.th)
6. นิติบุคคลที่เขาเป>นคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป>นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสราง
เทศบาลตําบลขุนยวมกําหนดใหผูซื้อแบบแปลนการกอสรางไปดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 6 มีนาคม
2557 หากผูซื้อแบบแปลนไมไปดูสถานที่กอสราง เทศบาลตําบลขุนยวมถือวาผูซื้อแบบแปลนไดรับทราบ
สถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปSญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปSญหาใด ๆ ในเวลาการทํางานจะนํามาอาง
ใหพนความผิดตอเทศบาลตําบลขุนยวมไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 .น ถึงเวลา
16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนยวม กําหนดเปUดซองสอบราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตั้งแต
เวลา 09.30 น. เป>นตนไป ณ ที่ทําการศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอ ที่ทําการอําเภอขุนยวม

-2ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนยวม ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 ในวัน
เวลาราชการหรือ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053-691019
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

`

(นายวินัย จีนะบุตร)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2557
จางเหมาโครงการกอสรางอาคารที่ทําการปอกวิทยาทรายมูล
(สัญญาแบบปรับราคาได K)
ตามประกาศของเทศบาลตําบลขุนยวม
ลงวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2557
*********************
ดวยเทศบาลตําบลขุนยวม มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางอาคารที่
ทําการป!อกวิทยาทรายมูล เพื่อกอสรางอาคารที่ทําการป!อกวิทยาทรายมูล ขนาดอาคารกวาง 6.00 เมตร.
ยาว 16.00 เมตร. สู ง 3.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 96.00 ตรม. พรอมป. ายประชาสั มพัน ธ
โครงการ ตามรูปแบบของเทศบาลตําบลขุนยวม
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 สูตรการปรับราคา P = (PO) X K
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป>นบริษัท จํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางที่สอบราคาจาง และตองไมเป>นผูแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเป>นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 244,800.-บาท และเป>นผลงานที่เป>นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป>นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ราชการเชื่อถือ
2.4. นิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป>นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.5. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขาเป> น คู สั ญ ญาตองลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (www.grpocurement.go.th)
2.6. นิติบุคคลที่เขาเป>นคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป>นเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปUดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

-23.3 ใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน
1 ชุด
3.4 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ 2.3 เทานั้น)
3.5 บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมซองสอบราคา
3.7 สําเนาผูควบคุมงานดานชางตามขอ (12)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป>นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป>นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปUดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลขุนยวมใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาตองยื่นซองสอบราคา ที่ปUดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาเทศบาลตําบลขุนยวม โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ 1/2557 ” ยื่นตอคณะกรรมการรับซองตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 6
มีนาคม 2557 ระหวางเวลา 08.30 .น ถึงเวลา 16.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขุนยวม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และกําหนด
เปUดซองสอบราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เป>นตนไป ณ ที่ทําการศูนยขอมูล
ขาวสารระดับอําเภอ ที่ทําการอําเภอขุนยวม
5. หลักเกณฑ9และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลขุนยวมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม

-35.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองการสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป>นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่ มิ ใ ชสาระสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เ ฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น วา
จะเป>นประโยชนตอทางเทศบาลตําบลขุนยวมเทานั้น
5.3 เทศบาลตําบลขุนยวมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ ผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อของผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตําบลขุนยวม
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเป>น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํา กับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือเทศบาลตําบลขุนยวมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดเทศบาลตําบลขุนยวมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 เทศบาลตําบลขุนยวมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาคัดเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการ ใดหรื ออาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดยไมพิ จ ารณาจั ด จางเลยก็ ได สุ ด แตจะพิ จ ารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชนของทางราชการเป>นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลขุนยวมเป>นเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลขุนยวมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู
เสนอราคาเสมือนเป>นผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมใน
การเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อเทศบาลตํ า บลขุ น ยวมจะใหผู เสนอราคานั้น ชี้ แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป>นที่
รับฟSงได เทศบาลตําบลขุนยวมมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผู ชนะการสอบราคาจะตองทํ า สั ญ ญาจางตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นขอ 1.3 กั บ
เทศบาลตําบลขุนยวมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป>นจํานวน
เงินเทากับรอยละ 5 ของราคาจางที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลขุนยวมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลขุนยวม โดยเป>นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของราชการ

-46.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ
1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สําหรับสัญญาที่เป>นราคาเหมารวม)
เทศบาลตําบลขุนยวมจะจายเงินคาจางจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อ
ผู รั บ จางไดปฏิ บั ติ งานกอสรางอาคารที่ ทํา การป! อกวิ ทยาทรายมู ล ขนาดอาคารกวาง 6.00 เมตร. ยาว
16.00 เมตร. สูง 3.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 96.00 ตรม. ป.ายประชาสัมพันธโครงการ ตาม
รูปแบบของเทศบาลตําบลขุนยวม ใหแลวเสร็จเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
เทศบาลตําบลขุนยวมขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ 0.10 ของ
วงเงินที่ทําสัญญาจาง ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป>นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา…….-……เดือน…2…ปf นับ ถัด จากวัน ที่เ ทศบาลตํ าบลขุ นยวม ไดรับ มอบงาน โดยผูรั บ จางตองรั บจั ดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1
เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ เทศบาลตําบลขุนยวมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลแลวเทานั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตําบลขุนยวม ไดคัดเลือกผูเสนอรายใดใหเป>นผูรับจาง และไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้ น ตองนํ า เขามาโดยทางเรื อ ในเสนทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถใหบริ ก ารรั บ ขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเป>นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย วา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กลาวเขามาจากตางประเทศตอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเป>นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกเรืออื่นได

-5(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลขุนยวมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 เทศบาลตําบลขุนยวมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เทศบาลตําบลขุนยวมสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป>นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปรับราคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีดังตอไปนี้
ในการทําสัญญาจางครั้งนี้ ผูวาจางและผูรับจางตกลงกันวาจะนําคา K มาใชกับงานจาง
ครั้งนี้ดวย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/114 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ซึ่งในการพิจารณาเพิ่ม
หรือลดราคาคางวดจางเหมาใหกําหนดตามสูตร ดังนี้
P
= (PO) + (K)
โดยกําหนดให
P
= ราคางานตอหนวยหรือราคาคางานที่จะตองจายใหกับผูรับจาง
PO = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเป>นงวดซึ่ง
ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K
= ESCALATION FACTOR
ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือ
ESCALATION FACTOR บวกเพิ่ม 4% เมื่อตองเรียกคางานคืนคาคํานวณไดตามหลักสูตร ดังนี้ คือ
K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดจัดทําขึ้นไดจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย ได
กําหนดให
K = ESCALATION FACTOR
IT = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่สงงานแตละงวด
IO = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปUดซองสอบราคา
CT = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนที่สงงานแตละงวด
CO = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนที่เปUดซองสอบราคา
MT = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนที่สงงานแตละงวด
MO= ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนที่เปUดซองสอบราคา

-6ST = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่สงงานแตละงวด
SO = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่แผนเรียบที่ผลิตในประเทศไทยในเดือนที่สงงานแตละงวด
GD = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศไทยในเดือนที่เปUดซองสอบราคา
AT = ดัชนีราคาแอสฟSลทในเดือนที่สงงานแตละงวด
AO = ดัชนีราคาแอลฟSลทในเดือนที่เปUดซองสอบราคา
ET = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนที่สงงานแตละงวด
EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนเปUดซองสอบราคา
FT = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่สงงานแตละงวด
FO = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปUดซองสอบราคา
การขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได ผูรับจางจะตองเรียกรองภายในกําหนด 90
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธที่จะเรียกรองเงิน
เพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีก การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงิน
คืนจากผูรับจางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงาน
งบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป>นที่สิ้นสุด
12.มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อเทศบาลตําบลขุนยวม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝfมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหรับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในสาขาชางกอสรางหรือผูมีวุฒิระดับ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
13. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผู รับ จางพึ งปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑที่ กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
14. เทศบาลตํ า บลขุ น ยวมขอสงวนสิ ท ธิ์ ง บประมาณในการดํ า เนิ น การในครั้ ง นี้ เป> น
งบประมาณจากเงิน อุ ดหนุน ทั่ วไปจากรั ฐบาล เทศบาลตํา บลขุ นยวมจะกอหนี้ ผูกพัน ไดก็ ตอเมื่อเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปfงบประมาณ 2557 ไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนแลวเทานั้น

เทศบาลตําบลขุนยวม
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2557

