ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง
……………………………………..………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีความประสงคจะสอบราคาจาง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 1 บานหวยขี้เหล็ก ตําบลปาซาง สถานที่กอสราง ซอย 11 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15
เมตร ซอย 10 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปาซางกําหนด
พรอมปายมาตรฐานโครงการ ราคากลาง 523,000 บาท (หาแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวาไมนอยกวา 260,000. บาท
กําหนดดูสถานที่กอสราง พรอมรับฟงคําชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ระหวางเวลา 09.00 น. -12.00 น. พรอมกันที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย และถาผูมีสิทธิ์เสนอราคาไมไปดูสถานที่กอสราง หรือรับฟงคําชี้แจงจะถือวารับทราบโดยไมมีเงื่อนไข
กําหนดยื่นซองสอบราคา โดยยื่นตรงตอองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ตั้งแต วันที่ 19 เมษายน – 2
พฤษภาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย และ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/
จัดจางของ องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอเวียงเชียงรุง
กําหนดเปดซองสอบราคา
ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป จนกวาจะแลวเสร็จโดยจะเปด
ซองสอบราคาเรียงตามลําดับโครงการ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจางของ องคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ
เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อ เอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 1,000 บาท
ไดที่ กองคลัง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ในวัน
และ เวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระหว า งเวลา 08.30 – 16.30 ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.pasanglocal.go.th
และ
www.gprocurement.go.th หรือ ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 053-173662 ใน
วันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ).............
.................
(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 01/ 2560
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ลงวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
-----------------------------------องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบล ” มีความประสงค
จะสอบราคาจาง โครงการกอสราง ดังนี้
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยขี้เหล็ก ตําบลปาซาง สถานที่กอสราง ซอย 11
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอย 10 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 113 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปาซางกําหนด พรอมปายมาตรฐานโครงการ ราคากลาง 523,000 บาท (หาแสน
สองหมื่นสามพันบาทถวน)
เอกสารแนบทายสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
1.5 สูตรการปรับราคา (คา K)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามเขาเสนอราคากับ องคการ
บริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 260,000. บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ และเปนผลงานที่ทําสําเร็จในสัญญา
เดียวเทานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถา
มี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย ที่
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา

-24. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไมมีการ ขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และ เสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือ
ตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลา ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน 60 วัน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมด เสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกเรียบรอย จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบ
ราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 01/2559 โครงการ ...........” ยื่น
โดยตรงตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ดังนี้
1. ในวันที่ 19 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560 ไดทุกวัน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ กองคลัง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
2. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหวางเวลา (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอเวียงเชียงรุง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะ เปดซองสอบราคาใน วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2560 ในเวลา 09.00 น. เปนตนไป จนแลวเสร็จ
โดยจะเปดซองสอบราคาเรียงตามลําดับโครงการ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ / จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ. ที่วาการอําเภอเวียงเชียงรุง
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม
ขอ 2
หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา

-3(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน ดังกลาว ไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด
หรือราคาใดราคาหนึ่ง
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน
หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบล จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน ตามสอบราคาใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 โดยใชสัญญาแบบปรับ
ราคาได
(คา K) ตามรายละเอียด ภาคผนวก ก
กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ไดใหองคการบริหารสวนตําบล ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใหใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10
ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง ในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จ ใหควบถวนตามรูปแบบรายการ ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย

-48. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุไวใน ขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา....-… เดือน...2….
ปนับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม แกไข ใหใชการได
ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ ชํารุด บกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติ จาก ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ 2560 แลวเทานั้น
10.2เมื่อองคการบริหารสวนตําบล
ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางตามเอกสารสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน
7 วัน
นับแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2)
จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถา
มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไป ตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5
จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการคํานวณดังตอไปนี้
P={Po} x {K}
กําหนดให P = ราคาตอหนวย หรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวใน
สัญญาแลวแตกรณี
K = Escalation factor ที่หักดวย 4 % เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อ
ตองเรียกคางานคืน

-5Escalation factor K หาไดจากหลักสูตรซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงาน (ภาคผนวก ก)
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลปาซางไดขยายออกไปโดยใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ1.5
งานกอสรางตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากคางวดเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําโดยกระทรวง
พาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปดซองสอบราคาโดย
11.1 การขอเพิ่มคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 นี้ ใหผูรับจางทําหนังสือเรียกรองกับผูวา
จาง ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทายหากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางจะตองไมมีสิทธิ์ที่จะ
เรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจางที่เปนคูสัญญา
ผูรับจางตองรีบมาติดจอและยินยอม ใหผูวาจางหักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี
โดยผูวาจางจะแจงเปนลายลักษณอักษรใหทราบ
11.2 การพิจารณาการคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง
ตามสูตรการปรับราคานี้ ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ทําการงบประมาณและใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัย
ของที่ทําการงบประมาณเปนที่สิ้นสุด สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลปาซางไดขยายออกไป จะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ 1.5
11.3 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ
ไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและ ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทากับสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
12.1 ชางควบคุมงานกอสราง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาชางกอสราง...หรือสาขาชางโยธา...
13. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

