เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๐๑/๒๕๖๐
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดงมะเอก ๒ หมูที่ ๕
บานดงมะเอก
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง" มีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดงมะเอก ๒
หมูที่ ๕ บานดงมะเอก ณ ซอยดงมะเอก ๒ หมูที่ ๕ ดงมะเอก ตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of
Quantities) (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูทีไ่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
/ ๒.๓ ผูเสนอ.....

-๒๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
องคการบริการสวนตําบลโพนทอง
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๕๒๘,๐๐๐.๐๐บาทและเปนผลงานทีเ่ ปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
องคการบริการสวนตําบลโพนทองเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไวนอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถา
มี)และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยนื่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้นั สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา
มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยนื่ เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนการคาฯลฯ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ดยืน่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๑)

/๓.๒ สวน........

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ ดยืน่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินทีเ่ สนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หาก
มีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถา
มี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
คาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐วัน นับแตวนั เปด
ซองใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะ
ถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม
เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริการสวน
ตําบลโพนทองใหเริม่ ทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

/๔.๕......

-๔๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดงมะเอก ๒ หมู
ที่ ๕ บานดงมะเอก โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่๐๑/๒๕๖๐" ยื่น
ตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
และในวันจันทร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ยื่นซอง ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
เรณูนคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตาม
ขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การ
คัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะทีม่ ีการเปด
ซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริการสวนตําบลโพนทองจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผู
เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
เรณูนคร ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด
ซองใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิง่ และในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผู
อุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
/๕. หลักเกณฑ..........

-๕๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องคการบริการสวนตําบลโพนทองจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถกู ตองตามขอ ๔ แลว คณะ
กรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริการสวนตําบลโพนทองเทานั้น
๕.๓ องคการบริการสวนตําบลโพนทองสงวนสิทธิไ์ มพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู บั เอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ขององคการบริการสวนตําบลโพนทอง
(๒) ไมกรอกชือ่ นิติบคุ คลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อยางหนึง่ อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบ
ราคา ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริการสวนตําบลโพนทอง มีสิทธิใ์ หผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริการสวนตําบลโพนทองมีสิทธิทจี่ ะไมรบั
ราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริการสวนตําบลโพนทองทรงไวซึง่ สิทธิที่จะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือ
ราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ขององคการ
บริการสวนตําบลโพนทองเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการ
บริการสวนตําบลโพนทองจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน

-๖ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือองคการบริการสวนตําบลโพนทองจะใหผูเสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ ําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ ับฟงได องคการบริการสวนตําบลโพนทองมีสิทธิทีจ่ ะไมรบั ราคาของผู
เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทองมีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้ง
งาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาทีไ่ ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทองภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหองคการบริหารสวนตําบล
โพนทองยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง โดยเปนเช็คลง
วันทีท่ ี่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่ เวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู นะการสอบ
ราคา (ผูรบั จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๗. คาจาง.........

-๗๗. คาจางและการจายเงิน
องคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางได
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดรับมอบงาน โดยผูรับ
จางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั แจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินสะสม
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ไดรบั อนุมตั ิเงินคากอสรางจาก เงินสะสม แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งลานหาหมื่นหกพันบาทถวน )
๑๐.๒ เมือ่ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปน
ผูรับจางและไดตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผรู ับจางสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ ของนั้น
โดยเรืออื่นทีม่ ิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบั อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีทไี่ มปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
/๑๐.๓ ผูเสนอ.......

-๘๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกแลวไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีท่ างราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล
โพนทองอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองสงวนสิทธิ์ทีจ่ ะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใช
ในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ ชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
กอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ทีร่ ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดขยายออกไป โดยจะ
ใชสูตรของทางราชการทีไ่ ดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับ
จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบตั ิงาน
กอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผมู ีวฒ
ุ ิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
..สาขาชางกอสรางหรือสาขาที่เกี่ยวของ...
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑทีก่ ฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

