ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ตาบลกันตวจระมวล
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ถึง บ้านไทร ตาบลบ้านไทร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
------------------------------------------------------------------------1. ความเป็นมา
ด้วย ถนนเชื่อมต่อระหว่างตาบลสายบ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เชื่อมต่อ บ้านไทร ตาบลบ้านไทร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ชารุดเสียหาย เป็นอุปสรรค
ในการเดินทางของประชาชนเพื่อประกอบอาชีพ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสร้างความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนมีน้าท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนยากลาบากในการเดินทาง
เนื่องจากเป็นถนนเส้นทางหลัก ประชาชนในพื้นที่จึงมีความจาเป็นต้องสัญจรไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้ตระหนักถึงความจาเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าว
จึงได้ดาเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมต่อ บ้านไทร
ตาบลบ้านไทร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กม.0+000 ระยะทาง 2,150 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 9,96,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง
ก่อสร้าง 9,245,086.13 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทสิบสามสตางค์) งบประมาณในการ
ดาเนินการก่อสร้างครั้งนี้ จานวน 9,245,086.13 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทสิบสามสตางค์)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา
2.2 เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประประชาชน
2.3 เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ลดฝุ่นละออง
2.4 เพื่อความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์.../
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3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นหรือขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบฯ
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 รายละเอียดตามเอกสารแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล แบบเลขที่ กต.6-034
และรายการประมาณราคากลาง และเอกสารอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้
4.2 ในวันกาหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องมาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง
5. รายการทั่วไป
5.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด
พร้อมสารวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดระหว่างก่อสร้าง
5.2 ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ขัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามนีห้ ากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคาสั่งโดยจะเรียกร้องค่าจ้าง
เพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.3 การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้
ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือทาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
5.4 การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสาคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์
หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing พิจารณาตรวจสอบก่อนการ
ดาเนินการ และให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา
5.5 งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปการก่อสร้าง รายการกาหนด หรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคาสั่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหาย หรือผลงานที่ไม่
ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม
หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.6 ผู้รับจ้าง.../
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5.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดาเนินไปตามสัญญา และ
ได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ
5.7 วัสดุที่จะนามาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ
กาหนด ผู้รับจ้างจะต้องทาการประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นามาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง
หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกร้องค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็น
ข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.8 ห้ามนาวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการนาเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าหาก
ปรากฏว่ามีการนาเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ชดใช้และทาใหม่ทั้งหมด โดยจะคิด
ค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้ วัสดุทุกชนิดที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหา
ตัวอย่างหรือแคตตาล็อกนาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนใช้งานไม่น้อย
กว่า 30 วัน จานวน 2 ชุด
5.9 การอนุมัติให้ใช้วัสดุต่างๆ ในงานต้องกระทาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลายมือชื่อของผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างกากับไว้ทุกรายการ จึงนาวัสดุชนิดนั้นไปใช้ได้
5.10 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจาเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดอื่นที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้
ในแบบหรือรายการกาหนด ให้ผู้รับจ้างจัดทารายละเอียดแสดงความจาเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดนั้นๆ แทน และให้แสดง
หลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจนเสนอต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนที่
จะจัดทาหรือจัดซื้อวัสดุนั้นๆ มาใช้แทน
5.11 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามระบุ
ไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ
มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
5.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชานาญงาน หรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชานาญการเฉพาะแต่ละประเภทมา
ปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าผู้ชานาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานโดยไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่ดีพอ คณะกรรมการตรวจ
การจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ชานาญงาน หรือช่างฝีมือได้เพื่อได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดี
5.13 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมทั้งทาความสะอาดอาคารบริเวณให้
เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานงวดสุดท้าย

6. ข้อกาหนด.../

-46. ข้อกาหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์
6.1 การจัดส่งตัวอย่าง
6.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบให้ผู้ควบคุม
งาน เสนออนุมัติก่อนจึงจะทาการสั่งซื้อหรือนาเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้
6.1.2 วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่
ระบุไว้ในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ
6.1.3 ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติตัวอย่างใน
การต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้
6.1.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่ส่งข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1.5 ในกรณีที่รายละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจาก
บริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง
6.1.6 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ
6.1.7 วัสดุที่ไม่ได้กาหนดในตารางข้างต้นแต่ระบุไว้ในแบบรูปหรือในรายละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับ
จ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติด้วย หรือเมื่อผู้ควบคุมงานต้องจอผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาอนุมัติทุก
รายการ
6.1.8 วัสดุตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง
6.1.9 การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจสอบหรือ
ทดสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จาเป็น ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6.2 การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์
6.2.1 การขอเทียบเท่าวัสดุผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่อขออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่
ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าราคาเท่ากันหรือแพงกว่าผู้
รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณี ดังนี้
(1) มีระบุไว้ในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า
(2) วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิตหรือผลิตไม่
ทันโดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน เอกสารเปรียบเทียบ
คุณสมบัติตามเทคนิคโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางและเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุ
รายการเทียบเท่า
6.2.2 การส่งตัวอย่าง.../
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6.2.2 การส่งตัวอย่างเทียบเท่า
(1) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อ
(2) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่งแคตตาล็อก พร้อมทั้งรายละเอียดรับรองคุณภาพหลักฐานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
(3) หากจาเป็นผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกต่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานใน
การตวจสอบโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกณ์ขอเทียบเท่าโดยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง
6.3 เครื่องจักรและเครื่องมือ
ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จาเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ ต้องเป็นแบบขนาดที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กาหนดโดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน ตามคู่มือ
ปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุ
ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทาการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบารุงรักษาเครื่องจักร
อย่างสม่าเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดทางานได้ไม่เต็มที่หรือทางานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์จะต้องทาการแก้ไข
หรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมือใดมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากนายช่างผู้ควบคุมงาน
เครื่องจักรในการปฏิบัติงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักรดังนี้
1. รถเกลี่ย (Motor Grade) ใช้สาหรับงานชั้นรองพื้นทางเท่านั้น
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัดประกอบด้วย
2.1 รถบดล้อยาง น้าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน ไม่น้อยกว่า 2 คัน
2.2 รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จานวน 1 คัน
2.3 รถบรรทุกน้าขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 1 คัน
3. เครื่องจักรผสมแบบ Pavement Recycling สาหรับผสมวัสดุ
4. เครื่องปู Asphaltic ชนิดตีนตะขาบหรือล้อยาง
7. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
8. วงเงินงบประมาณ 9,960,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางก่อสร้าง 9,245,086.13 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทสิบสามสตางค์)
งบประมาณในการดาเนินงาน 9,245,086.13 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทสิบสาม
สตางค์)
9. การรับประกัน.../

-6-

9. การรับประกัน
รับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาล ได้รับมอบ
งานโดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชารุดบกพร่องให้สามารถใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่องนั้น
10. งวดการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40.88 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้
รายการก่อสร้าง
1. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE) จานวน 1,560 ลูกบาศก์เมตร
2. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร (Pavement In-Place Recycling)
จานวน 12,900 ตารางเมตร
3. งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) จานวน 12,900 ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 59.12 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ใช้เกณฑ์ราคาต่าสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สาหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนาสูตร
Escalation Factor (K) มาใช้คานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป
สูตรในการคานวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดวงเงินค่าจ้างมีดังนี้
P
=
[Po] x [K]
กาหนดให้
P
=
ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po =
ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้
ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
=
Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
สูตรในการคานวณค่า K สาหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคานวณโดย
ละเอียดนั้น
13. มาตรฐาน.../
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13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. , ปวส หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่าว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 สาขาช่างก่อสร้าง
13.2 สาขาช่างโยธา
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
15. หน่วยงานรับผิดชอบ
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
16. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สถานที่ติดต่อ
กองช่างเทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์หมายเลข
0-4455-8702 , 08-4586-4154
โทรสารหมายเลข
0-4455-8702
E-mail address
thanakorn@kantuad.com
Face book
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
หมายเหตุ

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(นายธนากร เปมะภิญญ์)
ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

