เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาชาหนองแดง หมูที่ ๗ บาน
หนองลาดควาย
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
......................................................
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง" มีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาชาหนองแดง
หมูที่ ๗ บานหนองลาดควาย ณ ซอยปาชาหนองแดง หมูที่ ๗ บานหนองลาดควาย โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด 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
ราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพือ่ ใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูทีไ่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ผูเสนอ...........

-๒๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเปนผลงานทีเ่ ปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีอ่ งคการ
บริหารสวนตําบลโพนทองเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคา 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 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้นั สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนการคาฯลฯ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ดยืน่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
/(๒) สําเนา.........

-๓(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 หากมี
การขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับ
ไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจาย
ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐วัน นับแตวนั เปดซอง
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม
เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวน
ตําบลโพนทองใหเริม่ ทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ด ผนึกซองเรียบรอยจาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาชา
หนองแดง หมูที่ ๗ บานหนองลาดควาย โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที๐่ ๒/๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาํ การองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และในวันจันทร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ยื่นซอง ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอเรณูนคร
/ เมื่อพน......

-๔เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตาม
ขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การ
คัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะทีม่ ีการเปด
ซองใบเสนอราคาวา มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริม่ ใหมีการ
กระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผู
เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรบั การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอเรณู
นคร ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด
ซองใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิง่ และในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และ
เห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถกู ตองตามขอ ๔ แลว คณะ
กรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลโพนทองเทานั้น

-๕๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองสงวนสิทธิไ์ มพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู บั เอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
(๒) ไมกรอกชือ่ นิติบคุ คลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อยางหนึง่ อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคา ที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง มีสิทธิใ์ หผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลโพนทองมีสิทธิทีจ่ ะไมรบั
ราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองทรงไวซึง่ สิทธิที่จะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือ
ราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหาร
สวนตําบลโพนทองเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบลโพนทองจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ ชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่ มาเสนอราคา
แทน เปนตน
ในกรณีที่ผเู สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะ
ใหผเู สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ ําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบ
ราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ บั ฟงได องคการบริหารสวนตําบลโพนทองมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองมีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรบั การคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทองจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
/ในกรณี........

-๖ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา 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 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 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. 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 หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ
ในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่ กิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั แจงความชํารุดบกพรอง
/๑๐. ขอสงวน........

-๗๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินสะสม
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ไดรบั อนุมตั ิเงินคากอสรางจาก เงินสะสม แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถวน)
๑๐.๒ เมือ่ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปน
ผูรับจางและไดตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 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 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกแลวไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีท่ างราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลโพน
ทองอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลโพนทองสงวนสิทธิ์ทีจ่ ะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน
กรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ ชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ทีร่ ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดขยายออกไป โดยจะ
ใชสูตรของทางราชการทีไ่ ดระบุในขอ ๑.๕

-๘๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลโพนทองไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบตั ิงานกอสราง
ดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผมู ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
.....สาขาชางกอสราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ...........
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑทีก่ ฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

