ประกาศเทศบาลตําบลจองถนน
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางศูนยรวบรวมผลิตภัณฑสัตวน้ําจากทะเลสาบ หมูที่ ๓
-----------------------------------------ดว ยเทศบาลตํา บลจองถนน มีค วามประสงคจะสอบราคาจา งโครงการกอ สรา งศูนยรวบรวม
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา จากทะเลสาบ หมูที่ ๓ ตํา บลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ขนาดกวา ง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลตํา บลจองถนนกํ า หนด พรอ มติด ตั้ ง ป า ย
ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย กําหนดราคากลางของงานกอสราง เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งลานสอง
แสนบาทถวน-)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูที่มีอาชีพรับจางสอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนว ยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. มี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ป ระกาศสอบราคาจา งในวงเงิน ไม น อ ยกว า
๓๖๐,๐๐๐.- บาท และเปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดว ยระเบียบบริหารราชการ
สว นทองถิ่น หนว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญัติใหมีฐานะเปนราชการบริห ารสว นทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานเอกชนที่ผูวาจางเชื่อถือในสัญญาเดียวกัน
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๖. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุค คลหรื อนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๕๔
๗. ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP )
กํา หนดดูสถานที่กอสรา งและรับ ฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ เดือ น
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สํา นักงานเทศบาลตํา บลจองถนน ผูใดไมมารับฟงคํา
ชี้แจงรายละเอียดและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ไมมีสิทธิ์โตแยงรายละเอียดใด ๆ ทุกกรณี

-๒กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและ
เวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน และในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวา งเวลา
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยขอมูลขา วสารขององคการบริห ารสวนตํา บลระดับอํา เภอ อํา เภอเขาชัยสน
กําหนดเปดซองสอบราคา ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเขาชัยสน) ชั้นลาง
ผูส นใจติดตอ ขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (-สองพันบาทถวน-) ไดที่
สํา นักงานเทศบาลตํา บลจองถนน อํา เภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในระหวางวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๘ www.Jongthanon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ – ๗๔๖๗ - ๕๕๕๙ ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพิณโย ขวัญเซง)
นายกเทศมนตรีตําบลจองถนน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๙/๒๕๕๘
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานจงเก หมูที่ ๓
ตามประกาศเทศบาลตําบลจองถนน ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
.................................................................................
ดวยเทศบาลตําบลจองถนน มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางกอสรางศูนยรวบรวม
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา จากทะเลสาบ หมูที่ ๓ ตํา บลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ขนาดกวา ง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลตํา บลจองถนนกํ า หนด พรอ มติด ตั้ ง ป า ย
ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ กําหนดราคากลางของงานกอสราง เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งลานสองแสน
บาทถวน-)
โดยมีขอเสนอแนะและขอกําหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบบัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูที่มีอาชีพรับจางสอบราคาดังกลาว
๒.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๒.๓ มีผ ลงานประเภทเดีย วกั น กับ งานที่ป ระกาศสอบราคาจา งในวงเงินไมนอ ยกว า
๓๖๐,๐๐๐.- บาท และเปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดว ยระเบียบบริหารราชการ
สว นทองถิ่น หนว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญัติใหมีฐานะเปนราชการบริห ารสว นทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานเอกชนที่ผูวาจางเชื่อถือในสัญญาเดียวกัน
๒.๔ ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๒.๖ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุค คลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๕๔

-๒๒.๗ ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ซึ่งไดดําเนินการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP )
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน ดังนี้
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสว นจํา กัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุค คลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํา นาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัต รประจํา ตัวประชาชนของผูนั้น สํา เนาขอตกลงที่แ สดงถึงการเขา เปนหุนสว น (ถา มี ) สําเนาบัตรประจํา ตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขา รว มคาฝายใดเปนบุค คลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นมาลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
(๗) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรง
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถว น ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตอ งระบุตรงกันทั้งตัว เลขและตัว อักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีก ารขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือ
ตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทา ยใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน ทั้งตัว เลขและ
ตัวอักษร ถาตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกัน ใหถือตัวอักษรเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น คาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว

-๓ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๑๐ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรา งแลวเสร็จไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ การยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา “โดยระบุที่หนาซองวา” ใบเสนอราคาตามแบบเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗/๒๕๕๘
ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ระหวางวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
ณ สํา นักงานเทศบาลตํา บลจองถนน และในวัน ที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ –
๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสว นตําบลระดับอํา เภอ (ที่วา การอําเภอเขาชัยสน) ชั้นลา ง
(โดยถือเอาเวลานาฬิกาของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ เปนสําคัญ)
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูล ขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเขาชัยสน)
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาในครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม เปนหลักตอรายการ/
ราคาตอหนวย (ขอความใดไมใชใหขีดฆา)
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชส าระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจ ารณาเห็นวาจะเปน ประโยชนตอ
เทศบาลตําบลจองถนนเทานั้น
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือไมลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบ แกผูเสนอราคาอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีก ารขูด ลบ ตกเติม แกไ ข โดยผูเสนอราคามิไ ดล งลายมื อชื่ อ พรอ ม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเ สนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

-๔ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุด จนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินงานตามสัญ ญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดเทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันเปนจํานวนเงินรอยละ ๕ ของราคาจางที่สอบราคาได
ใหกับเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (โดยเทศบาลจะเรียกทํา
สัญญาเมื่อมีรายไดเพียงพอแลวเทานั้น)
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลจองถนน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญาจะคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยไมมีดอกเบี้ย อยางชาตอง
ไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลตําบลจองถนนจะจายเงินคาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง จะกําหนดใหในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัด
จากวันที่เทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไข ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินรายไดเทศบาลตําบลจองถนน
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสงหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่เรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดว ยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-๕(๒) จัดการสิ่งของดังกลาวบรรทุกเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกันกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือนั้น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติ (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ เทศบาลตําบลจองถนนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา มี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจา งและไดตกลงจา งกอสรา งตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานผีมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวช. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ชางผูควบคุมงานตองมีวุฒิบัตร ระดับ ปวส. และมีประสบการณการควบคุมงานไม
นอยกวา ๒ ป
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลตําบลจองถนน
วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

