ประกาศเทศบาลตาบลดอนทราย
เรื่อง สอบราคาจ้ างทางานก่อสร้ างถนน คสล. เสาอิฐ – บ้ านหม้ อ
หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
-----------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลดอนทราย อาเภอววนนนุ น ััหหวัดพัทลุห มีววามประสหว์ัะสอบราวาั้าหทาหาน
โวรหการก่อสร้าหถนน วสล. เสาอิฐ – บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอววนนนุน ััหหวัดพัทลุห
กว้าห 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาหหิ นวลุกน้าหละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
นอหเทศบาลตาบลดอนทราย พร้อมติดตั้หป้ ายมาตรฐาน ัานวน 1 ป้ าย

ราคางบประมาณในงานก่อสร้ างครั้งนี้ เป็ นเงิน 197,716.- บาท
(-เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยสิ บหกบาทถ้ วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี.้ 1. ผูเ้ สนอราวาต้อหเป็ นนิติบุววล หรื อบุววลธรรมดา ที่มีอาชีพรับั้าหทาหานที่สอบราวาดัหกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกแั้หเวียนชื่อเป็ นผูท้ ิ้หหานนอหทาหราชการ รัฐวิสาหกิั หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้อหถิ่นในนณะที่ยนื่ ซอหสอบราวา
3. ผูเ้ สนอราวาไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อววามวุม้ กัน ซึ่ หอาัปฏิเสธไม่ยอมนึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลนอห
ผูเ้ สนอราวาได้มีวาสัห่ ให้สละสิ ทธิ์ และววามวุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ผูเ้ สนอราวาต้อหมีผลหานก่อสร้าหประเภทเดียวกัน ในวหเหินไม่นอ้ ยกว่า 98,800.- บาท
5. ผูเ้ สนอราวาไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราวารายอื่นที่เน้าเสนอราวา หรื อไม่เป็ นการกระทา
อันเป็ นการนัดนวาหการแน่หนันราวาอย่าหเป็ นธรรม ในการสอบราวาวรั้หนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้ าง ในวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าหเวลา 14.30 น.
ถึหเวลา 16.00 น. โดยพร้อมกัน ณ. สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย เลนที่ 237 หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย
อาเภอควนขนุน ััหหวัดพัทลุง ผูเ้ สนอราวาัะต้อหไปดูสถานที่ก่อสร้าหด้วยตนเอห หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าห
ตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าผูเ้ สนอราวาเน้าใัและยอมรับเหื่อนไน รายละเอียดต่าห ๆ สภาพพื้นที่ ในสถานที่
ก่อสร้าหนอหโวรหการดัหกล่าวโดยตลอดแล้ว ัะนามาโต้แย้หใด ๆ ในภายหลัหมิได้ท้ หั สิ้ น และกาหนดรับฟัหวาชี้แัห
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ณ. สานักหาน
เทศบาลตาบลดอนทราย
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กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้หแต่วนั ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึหวันที่ 30 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่าหเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สานักหานเทศบาลตาบลดอนทราย และในวันที่ 5 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่าหเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ . ศูนย์รวมน้อมูลน่าวสารการััดซื้ อััดั้าหนอหอหว์การ
บริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอววนนนุ น ััหหวัดพัทลุห (สานักหานท้อหถิ่นอาเภอววนนนุ น) อาเภอววนนนุน
ััหหวัดพัทลุห
และกาหนดเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น.
เป็ นต้ นไป ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรือการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
( สานักงานท้องถิ่นอาเภอควนขนุน )
ผู้สนใจติดต่ อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้ าง ได้ ที่หน่ วยงาน กอหวลัห เทศบาลตาบลดอนทราย งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ ในราวาชุดละ 1,000.- บาท ระหว่าหวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึหวันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาหโทรศัพท์หมายเลน 0 – 7484 – 2190 – 2 ในวันและ
เวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดได้ทาหเว็บไซต์ WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH และ
WWW.gprocurement.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาวม พ.ศ. 2557

(ลหชื่อ)

ศุภพหศ์ ทอหศรี นุ่น
( นายศุภพหศ์ ทอหศรี นุ่น )
นายกเทศมนตรี ตาบลดอนทราย

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 6/2558
การจ้ างทางาน ก่อสร้ างถนน คสล. เสาอิฐ – บ้ านหม้ อ หมู่ที่ 7
ตาบลดอนทราย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ตามประกาศเทศบาลตาบลดอนทราย ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
--------------------------------------เทศบาลตาบลดอนทราย ซึ่ หต่อไปนี้เรี ยกว่า “เทศบาลตาบล” มีววามประสหว์ัะสอบราวาั้าหทาหาน
โวรหการก่อสร้าหถนน วสล. เสาอิฐ – บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอววนนนุน ััหหวัดพัทลุห
กว้าห 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาหหิ นวลุกน้าหละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
นอหเทศบาลตาบลดอนทราย พร้อมติดตั้หป้ ายมาตรฐาน ัานวน 1 ป้ าย
ราคางบประมาณในงานก่อสร้ างครั้งนี้ เป็ นเงิน 197,716.-บาท
(-เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยสิ บหกบาทถ้ วน-)
โดยมีนอ้ แนะนาและน้อกาหนด ดัหต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราวา
1.3 แบบสัญญาั้าห
1.4 แบบหนัหสื อว้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราวาัะต้อหเป็ นนิติบุววล หรื อบุววลธรรมดา ที่มีอาชีพรับั้าหทาหานที่สอบราวาดัหกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกแั้หเวียนชื่อเป็ นผูท้ ิ้หหานนอหทาหราชการ รัฐวิสาหกิั หรื อ หน่วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้อหถิ่น ในนณะที่ยนื่ ซอหสอบราวา
2.3 ผูเ้ สนอราวาต้อหไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อววามวุม้ กัน ซึ่ หอาัปฏิเสธไม่ยอมนึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลนอหผูเ้ สนอราวาได้มีวาสั่หให้สละสิ ทธิ์ และววามวุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ผูเ้ สนอราวาต้อหมีผลหานก่อสร้าหประเภทเดียวกันในวหเหินไม่นอ้ ยกว่า 98,800.-บาท
2.5 ผูเ้ สนอราวาต้อหไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราวารายอื่นที่เน้าสอบราวา หรื อไม่เป็ นการ
กระทาอันเป็ นการนัดนวาหการแน่หนันราวาอย่าหเป็ นธรรม ในการสอบราวาวรั้หนี้

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราวาัะต้อหเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซอหสอบราวาดัหนี้ .3.1 สาเนาหนัหสื อรับรอหการัดทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลว่าเพิม่
(ถ้ามี) พร้อมทั้หรับรอหสาเนาถูกต้อห
สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านว้าัะต้อหมีสาเนาหนัหสื อัดทะเบียนพาณิ ชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลว่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้หรับรอหสาเนาถูกต้อห
และบุววลธรรมดาัะต้อหมีสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประัาตัวประชาชน สาเนาบัตรประัาตัว
ผูเ้ สี ยภาษี (ถ้ามี) พร้อมทั้หรับรอหสาเนาถูกต้อห
3.2 หนัหสื อมอบอานาัซึ่หปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราวามอบอานาัให้
บุววลอื่นลหนามในใบเสนอราวาแทน
3.3 สาเนาหนัหสื อรับรอหผลหานก่อสร้าห พร้อมทั้หรับรอหสาเนาถูกต้อห (ในกรณี ที่มีการกาหนด
ผลหานตามน้อ 2.4)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าห หรื อ ใบแั้หปริ มาณหาน ซึ่ หัะต้อหแสดหรายการวัสดุ อุปกรณ์ ว่าแรหหาน ภาษี
ประเภทต่าห ๆ รวมทั้หกาไรไว้ดว้ ย
3.5 สาเนาใบเสร็ ัรับเหิน ว่าซื้ อรู ปแบบและรายการพร้อมทั้หรับรอหสาเนาถูกต้อห
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้หหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซอหสอบราวา
4. การยืน่ ซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราวาต้อหยืน่ เสนอราวาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาสอบราวานี้ โดยไม่มี
เหื่อนไนใด ๆ ทั้หสิ้ น และัะต้อหกรอกน้อววามให้ถูกต้อหวรบถ้วน ลหลายมือชื่อนอหผูเ้ สนอราวาให้ชดั เัน ัานวน
เหินที่เสนอัะต้อหระบุตรหกันทั้หตัวเลนและตัวอักษรโดยไม่มีการนูดลบหรื อแก้ไน หากมีการนูดลบ ตก เติม แก้ไน
เปลี่ยนแปลหัะต้อหลหลายมือชื่อผูเ้ สนอราวา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ห
4.2 ผูเ้ สนอราวาัะต้อหกรอกปริ มาณวัสดุและราวาในบัญชีรายการก่อสร้าหให้วรบถ้วน
ในการเสนอราวา ให้เสนอเป็ นเหินบาท และเสนอราวาเพียหราวาเดียว โดยเสนอราวารวม และหรื อราวาต่อหน่วย
และหรื อต่อรายการ ตามเหื่อนไนที่ระบุไว้ทา้ ย ใบเสนอราวาให้ถูกต้อห ทั้หนี้ ราวารวมที่เสนอัะต้อหตรหกัน
ทั้หตัวเลนและตัวหนัหสื อ ถ้าตัวเลนและตัวหนัหสื อไม่ตรหกันให้ถือตัวหนัหสื อเป็ นสาวัญ โดยวิดราวารวมทั้หสิ้ นซึ่ ห
รวมภาษีมูลว่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และว่าใช้ั่ายทั้หปวหไว้แล้ว
ราวาที่เสนอ ัะต้อหเสนอกาหนดยืนราวาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับแต่วนั เปิ ดซอหสอบราวา โดยภายใน
กาหนดยืนราวาผูเ้ สนอราวาต้อหรับผิดชอบราวาที่ตนได้เสนอไว้และัะถอนการเสนอราวามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราวาัะต้อหเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้าหแล้วเสร็ ัไม่เกิน 30 วัน นับถัดัากวันลห
นามในสัญญาั้าห หรื อวันที่ได้รับหนัหสื อแั้หัากเทศบาลตาบลให้เริ่ มทาหาน

-34.4 ก่อนยืน่ ซอหสอบราวา ผูเ้ สนอราวาววรตรวัดูร่าหสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น
และเน้าใัเอกสารสอบราวาทั้หหมดเสี ยก่อนที่ัะตกลหยืน่ ซอหสอบราวาตามเหื่อนไนในเอกสารสอบราวา
4.5 ผูเ้ สนอราวาัะต้อหยืน่ ซอหสอบราวา ที่ปิดผนึกซอหเรี ยบร้อย ั่าหน้าซอหถึห “ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซอหว่า“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 ”โดย
ยืน่ โดยตรหต่อเั้าหน้าที่รับซอห นอหเทศบาลตาบลดอนทราย ตั้หแต่วนั ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึหวันที่ 30
เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2557 ระหว่าหเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สานักหานเทศบาลตาบลดอนทราย และในวันที่ 5
เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่าหเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมน้อมูลน่าวสารการซื้ อหรื อการั้าหนอห
อหว์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ( สานักหานท้อหถิ่นอาเภอววนนนุน ) ััหหวัดพัทลุห
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่ รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป ณ
ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรือการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ( สานักงานท้องถิ่นอาเภอควน
ขนุน )
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราวาวรั้หนี้ เทศบาลตาบลัะพิัารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราวารายใดมีวุณสมบัติไม่ถูกต้อหตามน้อ 2. หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราวาไม่ถูกต้อหหรื อไม่วรบถ้วนตามน้อ 3. หรื อยืน่ ซอหสอบราวาไม่ถูกต้อหตามน้อ 4. แล้ว วณะกรรมการพิัารณาผล
การสอบราวาัะไม่รับพิัารณาราวานอหผูเ้ สนอราวารายนั้น เว้นแต่เป็ นน้อผิดพลาดหรื อผิดหลหเพียหเล็กน้อย หรื อที่
ผิดแผกไปัากเหื่อนไนนอหเอกสารสอบราวาในส่ วนที่มิใช่สาระสาวัญ ทั้หนี้เฉพาะในกรณี ที่พิัารณาเห็นว่า ัะเป็ น
ประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลเท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลสหวนสิ ทธิ ไม่พิัารณาราวานอหผูเ้ สนอราวา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดหั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฎชื่อผูเ้ สนอราวารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราวา หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราวานอหเทศบาลตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุววล หรื อลหลายมือชื่อผูเ้ สนอราวาอย่าหหนึ่หอย่าหใดหรื อทั้หหมดในใบเสนอ
ราวา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่าหไปัากเหื่อนไนที่กาหนดในเอกสารสอบราวาที่เป็ นสาระสาวัญ หรื อมี
ผลทาให้เกิดววามได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราวารายอื่น
(4) ราวาที่เสนอมีการนูดลบ ตก เติม แก้ไน เปลี่ยนแปลห โดยผูเ้ สนอราวามิได้ลหลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราวาหรื อในการทาสัญญา วณะกรรมการพิัารณาผลการสอบราวา หรื อ
เทศบาลตาบล มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราวาชี้แัหน้อเท็ััริ ห สภาพฐานะ หรื อน้อเท็ััริ หอื่นใดที่เกี่ยวน้อหกับ ผูเ้ สนอราวา
ได้ เทศบาลตาบล มีสิทธิ ที่ัะไม่รับราวาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดัหกล่าวไม่มีววามเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อห
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5.5 เทศบาลตาบลทรหไว้ซ่ ึ หสิ ทธิ ที่ัะไม่รับราวาต่าสุ ด หรื อ ราวาหนึ่หราวาใด หรื อ ราวาที่เสนอ
ทั้หหมดก็ได้ และอาัพิัารณาเลือกั้าหในัานวนหรื อนนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่หรายการใด หรื ออาััะยกเลิก
การสอบราวาโดยไม่พิัารณาััดั้าหเลยก็ได้สุดแต่ัะพิัารณา ทั้หนี้ เพื่อประโยชน์นอหทาหราชการเป็ นสาวัญ และให้
ถือว่าการติดสิ นนอหเทศบาลตาบลเป็ นเด็ดนาด ผูเ้ สนอราวาัะเรี ยกร้อหว่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้หเทศบาลตาบลัะ
พิัารณายกเลิกการสอบราวา และลหโทษผูเ้ สนอราวาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้หหาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราวากระทา
ไปโดยไม่สุัริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราวา
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราวาต่าสุ ดเสนอราวาต่าันวาดหมายได้วา่ ไม่อาัดาเนินหานตามสัญญาให้
วณะกรรมการพิัารณาผลการสอบราวา หรื อ เทศบาลตาบลัะให้ผเู ้ สนอราวานั้นชี้ แัหและแสดหหลักฐานที่ทาให้เชื่อ
ได้วา่ ผูเ้ สนอราวาสามารถดาเนินหานตามสอบราวาั้าหให้เสร็ ัสมบูรณ์ หากวาชี้ แัหไม่เป็ นที่รับฟัหได้ เทศบาลตาบล
มีสิทธิ ที่ัะไม่รับราวานอหผูเ้ สนอราวารายนั้น
6. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราวาัะต้อหทาสัญญาั้าหตามแบบสัญญาดัหระบุในน้อ 1.3 กับเทศบาลตาบล ภายใน 7 วัน
นับถัดัากวันที่ได้รับแั้ห และัะต้อหวาหหลักประกันสัญญาเป็ นัานวนเหินเท่ากับ ร้ อยละห้ า (5%)
นอหราวาว่าั้าหที่สอบราวาได้ ให้เทศบาลตาบลยึดถือไว้ในนณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าหหนึ่หอย่าหใด
ดัหต่อไปนี้
6.1 เหินสด
6.2 เช็วที่ธนาวารสั่หั่ายให้แก่เทศบาลตาบล โดยเป็ นเช็วลหวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการนอหทาหราชการ
6.3 หนัหสื อว้ าประกันนอหธนาวารภายในประเทศ ตามแบบหนัหสื อว้ าประกัน ดัหระบุในน้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนัหสื อว้ าประกันนอหบริ ษทั เหินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิัการเหินทุนเพื่อการ
พาณิ ชย์และประกอบธุ รกิัว้ าประกันตามประกาศนอหธนาวารแห่หประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เหินทุนที่ธนาวาร
แห่หประเทศไทยได้แั้หเวียนให้ส่วนราชการต่าห ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าหหนัหสื อว้ าประกันนอห
ธนาวารตามที่วณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามน้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาั้าหก่อสร้าหที่มี
วหเหินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้ัะวืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดัากวันที่ผชู้ นะการสอบราวา
(ผูร้ ับั้าห) พ้นัากน้อผูกพันตามสัญญาั้าหแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สั ญญาเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลัะั่ายเหินว่าั้าหทาหาน ก่อสร้ างถนน คสล. เสาอิฐ – บ้ านหม้ อ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยแบ่หออกเป็ น 1 หวด วือ

-5งวดสุ ดท้ าย เป็ นัานวนเหินในอัตราร้อยละ 100 นอหว่าั้าห เมื่อผูร้ ับั้าหได้ปฏิบตั ิหาน ก่อสร้ างถนน
คสล. เสาอิฐ – บ้ านหม้ อ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้ าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางหินคลุกข้ างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลดอนทราย
พร้ อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จานวน 1 ป้าย
และผูร้ ับั้าหได้ปฏิบตั ิหานทั้หหมดให้แล้วเสร็ ัเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้หทาสถานที่ก่อสร้าหให้สะอาด
เรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ว่าปรับตามแบบสัญญาั้าหัะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.25 นอหว่าั้าหตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราวาซึ่หได้ทาน้อตกลหเป็ นหนัหสื อ หรื อทาสัญญาั้าหตามแบบดัหระบุใน
น้อ 1.3 แล้วแต่กรณี ัะต้อหรับประกันววามชารุ ดบกพร่ อหนอหหานั้าหที่เกิดนึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า - เดือน
2 ปี นับถัดัากวันที่เทศบาลตาบลได้รับมอบหาน โดยผูร้ ับั้าหต้อหรี บััดการซ่อมแซมแก้ไนให้ใช้การได้ดีดหั เดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดัากวันที่ได้รับแั้หววามชารุ ดบกพร่ อห
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เหินว่าั้าหสาหรับหานวรั้หนี้ ได้มาัาก เงินอุดหนุนทัว่ ไปของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพือ่ สนับสนุนการบริ หารจัดการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 การลหนามในสัญญาัะกระทาได้ต่อเมื่อ เทศบาลตาบล ได้รับอนุมตั ิเหินว่าั้าหตามโวรหการและมี
หบประมาณเพียหพอต่อการเบิกั่ายแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตาบลได้วดั เลือกผูเ้ สนอราวารายใดให้เป็ นผูร้ ับั้าหและได้ตกลหั้าหตามสอบราวาั้าหแล้ว
ถ้าผูร้ ับั้าหัะต้อหสัห่ หรื อนาสิ่ หนอหมาเพื่อหานั้าหดัหกล่าวเน้ามาัากต่าหประเทศ และนอหนั้นต้อหนาเน้ามาโดยทาหเรื อ
ในเส้นทาหที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับนนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวหวมนาวมประกาศกาหนด
ผูเ้ สนอราวา ซึ่ หเป็ นผูร้ ับั้าหัะต้อหปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ หเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดัหนี้
(1) แั้หการสั่หหรื อนาสิ่ หนอหดัหกล่าวเน้ามาัากต่าหประเทศต่อสานักหาน กรมการขนส่ งทางนา้ และ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดัากวันที่ผรู ้ ับั้าหสั่หหรื อซื้ อนอหัากต่าหประเทศ เว้นแต่เป็ นนอหที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวหวมนาวมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) ััดการให้สิ่หนอหดัหกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ เรื อไทยัากต่าหประเทศ
มายัหประเทศไทย เว้นแต่ัะได้รับอนุญาตัาก กรมการขนส่ งทางนา้ และพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ หนอหนั้นโดยเรื ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ หัะต้อหได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกนอหลหเรื ออื่น หรื อเป็ นนอหที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวห
วมนาวมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

-6(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับั้าหัะต้อหรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่ หเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราวาซึ่หเทศบาลตาบลได้วดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อน้อตกลห ภายในเวลาที่ทาหราชการ
กาหนดระบุในน้อ 6 เทศบาลตาบลอาัพิัารณาเรี ยกร้อหให้ชดใช้ววามเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้หัะพิัารณาให้เป็ นผูท้ ิห้
หานตามระเบียบนอหทาหราชการ
10.4 เทศบาลตาบลสหวนสิ ทธิ ที่ัะแก้ไน เพิ่มเติมเหื่อนไนหรื อน้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ววามเห็นนอหอัยการััหหวัดหรื อสานักหานอัยการสู หสุ ด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อเทศบาลตาบล ได้วดั เลือกผูเ้ สนอราวารายใดให้เป็ นผูร้ ับั้าหและได้ตกลหั้าห
ก่อสร้าหตามประกาศนี้แล้ว ผูเ้ สนอราวาัะต้อหตกลหว่าในการปฏิบตั ิหานก่อสร้าหดัหกล่าว ผูเ้ สนอราวาัะต้อหมีและใช้
ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าหัากกระทรวหแรหหานและสวัสดิการสัหวม หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรื อเทียบเท่าัากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอหให้เน้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 นอหแต่ละ
สานาช่าห แต่ัะต้อหมีช่าหัานวนอย่าหน้อย 1 วน ในแต่ละสานาช่าหดัหต่อไปนี้
11.1
.
11.2
.
11.3
.
12. ในระหว่ างระยะเวลาการก่ อสร้ างผู้รับจ้ างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

เทศบาลตาบลดอนทราย
ธนัญญา ศิริวฒั น์
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

