
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  23/2560 
โครงการถนนหินคลุก  ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านก้านัน บ้านน ้าเปิน หมู่ที่ 1 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง   ลงวันที่  7  สิงหาคม  2560 
********************** 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “  องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง     โครงการถนนหินคลุก  ซอยเข้ากลุ่มหลังบ้านก านัน บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1  ราคากลาง  
75,600.-  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน )  งบประมาณท่ีตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนต าบ ลป่ากลางจะท า
สัญญาจ้างในจ านวนเงินไม่เกิน  75,344.16  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ถ้วน )     
ปริมาณงาน  ตามแบบแปลนของ อบต .ป่ากลาง เลขท่ี 23/2560  ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน  
(นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า) 
     1.6  สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) 
     ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
     ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
                     P = (Po) x (K) 
                     ก าหนดให้     P  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
       Po= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด 
                                            ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 

  K =  Escalation Factor ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4 %  เมื่อ   
ต้องเรียกค่างานคืน   

    Escalation Factor (K)  หาได้จากสูตร 
  หมวดงานดิน 
  ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
 

  1.7  …………………………………………..………………………..……..… 
 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.๑ เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือห น่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือได้   ในวงเงินไม่น้อยกว่า   
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
        หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเน าใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    ส าหรับบุคคลธรรมดาจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอ ราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   3.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ 2.6) 
  3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  
ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

3.5  ส าเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ (e-GP) ,ส าเนาใบเสร็จค่าซื้อซองสอบราคา และอื่น ๆ 
3.6  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

                  4.  การยื่นซองสอบราคา 
                     4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคา    ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด ๆ  ทั้งสิ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา   พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                          ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                          ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนด   ยืนราคาไม่น้อยกว่า    60    วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ  ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน    45  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
                     4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคา ควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                    4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง ถึงประธาน
คณะกรรมการเ ปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  
23/2560”   โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง    ในวันที่  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560   ถึง
วันที่  21  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560   ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.   (ในวันและเวลาราชการ )    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน   
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และในวันที่ 8  เดือน สิงหาคม  พ .ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอปัว )  เมื่อพ้น
ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด     และ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
เปิดซองสอบราคาในวันที่   22  เดือน สิงหาคม  พ .ศ. 2560   ณ ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอปัว)  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   

  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                             5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม       
                             5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ   3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4    แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็ก น้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
                            5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่ มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                             (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่า งหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                  (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                              5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                             5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือ ราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์ การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ  มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เส ร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญา  เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า   
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 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
                         6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แ ก่องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
                         6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  ข้อ 
1.4   

      6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใ ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท) 
                       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน    15   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ ชนะการสอบราคา   
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                    7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียว 

  8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อ ยละ    0.10     ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   

ทั้งนี้ไม่ต่ ากว่า 100  บาท ต่อวัน 

                    9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ   1.3    

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   1   ปี    นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อม  แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    
15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
           10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15  ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.5   หรือหนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5  ให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลางก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

                  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากงบประมาณประจ าปี 2560   แล้วเท่านั้น 
                         11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
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คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                            (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7    วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                            (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิช ยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                             11.3   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถ้ามี)    รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                             11.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี) 
  12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ใน  ข้อ 1.6  จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
   ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2532  เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม  หนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/ว.109  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2532 
   สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุ ในข้อ 1.6  
                      13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                             เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้า ง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส.  และ ปวท . หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย    1   คน   ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 

                           13.1  ช่างก่อสร้าง  หรือช่างโยธา   จ านวน     1   นาย 
          13.2 ……………………………………………….. 

 

                       14.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
วันที่  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 


