ประกาศเทศบาลตาบลดอนทราย
เรื่อง สอบราคาจ้ างทางานปรับปรุงต่ อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
( ครั้งที่ 2 )
*********************************************

ด้วยเทศบาลตาบลดอนทราย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทางาน
ปรับปรุ งต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และมีพ้นื ที่รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้ าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตาบลดอนทราย ( ครั้งที่ 2 )
ราคางบประมาณในงานก่อสร้ างครั้งนี้ เป็ นเงิน 1,652,000.-บาท
(-เงินหนึ่งล้านหกแสนห้ าหมื่นสองพันบาทถ้ วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี.้ 1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกแจ้งเวียนชื่ อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. ผูเ้ สนอราคาไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 826,000.-บาท
5. ผูเ้ สนอราคาไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา หรื อไม่เป็ นการกระทา
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้ าง ในวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 14.30 น.
ถึงเวลา 16.00 น. โดยพร้อมกัน ณ. สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย เลขที่ 237 หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผูเ้ สนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง
ตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าผูเ้ สนอราคาเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ สภาพพื้นที่ ในสถานที่
ก่อสร้างของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะนามาโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้ท้ งั สิ้ น และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ณ. สานักงาน
เทศบาลตาบลดอนทราย
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กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย และในวันที่ 25 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ . ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง (สานักงานท้องถิ่นอาเภอควนขนุ น) อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
และกาหนดเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.
เป็ นต้ นไป ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรือการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
( สานักงานท้ องถิ่นอาเภอควนขนุน )
ผู้สนใจติดต่ อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้ าง ได้ ที่หน่ วยงาน กองคลัง เทศบาลตาบลดอนทราย งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ระหว่างวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7484 – 2190 – 2 ในวันและเวลา
ราชการ หรือ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH และ
WWW.gprocurement.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

ศุภพงศ์ ทองศรี นุ่น
( นายศุภพงศ์ ทองศรี นุ่น )
นายกเทศมนตรี ตาบลดอนทราย

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 12/2558
การจ้ างทางาน ปรับปรุงต่ อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ( ครั้งที่ 2 )
ตามประกาศเทศบาลตาบลดอนทราย ลงวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
--------------------------------------เทศบาลตาบลดอนทราย ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “เทศบาลตาบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทางาน
โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
และมีพ้นื ที่รวมไม่นอ้ ยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้ าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาบลดอนทราย (ครั้งที่ 2)
ราคางบประมาณในงานก่อสร้ างครั้งนี้ เป็ นเงิน 1,652,000.-บาท
(-เงินหนึ่งล้านหกแสนห้ าหมื่นสองพันบาทถ้ วน-)
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกแจ้งเวียนชื่ อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ หน่วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 826,000.-บาท
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าสอบราคา หรื อไม่เป็ นการ
กระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ .3.1 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
และบุคคลธรรมดาจะต้องมีสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัว
ผูเ้ สี ยภาษี (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณี ที่มีการกาหนด
ผลงานตามข้อ 2.4)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรื อ ใบแจ้งปริ มาณงาน ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
3.5 สาเนาใบเสร็ จรับเงิน ค่าซื้ อรู ปแบบและรายการพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองสอบราคา
4. การยืน่ ซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อ
ราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ย ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ ง
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากเทศบาลตาบลให้เริ่ มทางาน
4.4 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2558”โดยยืน่ โดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่รับซอง ของเทศบาลตาบลดอนทราย ตั้งแต่วนั ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย และในวันที่
25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ( สานักงานท้องถิ่นอาเภอควนขนุน ) จังหวัดพัทลุง
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่ รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
( สานักงานท้ องถิ่นอาเภอควนขนุน )
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็ นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลเท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฎชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทา
ให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรื อเทศบาล
ตาบล มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผูเ้ สนอราคาได้ เทศบาล
ตาบล มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง

-45.5 เทศบาลตาบลทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อ ราคาหนึ่งราคาใด หรื อ ราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรื อขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การติดสิ นของเทศบาลตาบลเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่
สุ จริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนิ นงานตามสัญญาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา หรื อ เทศบาลตาบลจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคา
สามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคา
ของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตาบล ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ ร้ อยละห้ า (5%)
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบล โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-57. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สั ญญาเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้างทางาน ปรับปรุ งต่ อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และมีพนื้ ทีร่ วมไม่ น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร พร้ อมติดตั้งป้าย
มาตรฐาน จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตาบลดอนทราย โดยแบ่งออกเป็ น
3 งวด ดังนี้.งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 25 ของค่ างาน เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบัติงาน
- งานวางผังแล้วเสร็จ
- งานฐานรากแล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่ อแล้วเสร็จ
- งานคอดินแล้วเสร็จ
- งานเสาแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 25 ของค่ างาน เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบัติงาน
- งานพืน้ เทคอนกรีตแล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาแล้ วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตูหน้ าต่ างแล้ วเสร็จ
- งานฉาบปูนแล้ วเสร็จ
งวดที่ 3 (งวดสุ ดท้ าย) เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 50 ของค่ างาน เมื่อผู้รับจ้ าง ได้ ปฏิบัติงาน
- งานปูกระเบือ้ งแล้ วเสร็จ
- งานฝ้ าเพดานแล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานสี แล้วเสร็จ
- งานระบบประปาแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- งานเก็บและงานอืน่ ๆ แล้ วเสร็จตามสั ญญาจ้ างทุกประการ แล้ วเสร็จภายใน 120 วัน

-6และผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า - เดือน
2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ของเทศบาลตาบลดอนทราย การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบล ได้รับอนุมตั ิเงิน งบประมาณ
ประจางวดแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตาบลได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว
ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อ
ในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผูเ้ สนอราคา ซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน กรมการขนส่ งทางนา้ และ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ เรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่ งทางนา้ และพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่
มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลตาบลอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งาน
ตามระเบียบของทางราชการ

-710.4 เทศบาลตาบลสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิม่ เติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรื อสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
10.5 กรณี ที่มีการเสนอราคาที่ไม่อยูใ่ นฐานภาษีเดียวกัน เทศบาลตาบลขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาให้อยูใ่ น
ฐานภาษีเดียวกันเท่านั้น
11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อเทศบาลตาบล ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู ้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1

-

.

11.2

-

.

11.3

-

.

12. ในระหว่ างระยะเวลาการก่ อสร้ างผู้รับจ้ างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

เทศบาลตาบลดอนทราย
ธนัญญา ศิริวฒ
ั น์
วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

