ประกาศเทศบาลตาบลจองถนน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)
-----------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลจองถนน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลจองถนน (วัด บางแก้ ว ) ตามแบบและรายละเอี ยดที่เ ทศบาลตาบลจองถนนก าหนด พร้ อมติด ตั้งป้า ย
ประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ ป้าย กาหนดราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาท
ถ้วน-)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างสอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็ น ผู้ ที่ถู กระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกาศสอบราคาจ้ า งในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๖๐,๐๐๐.- บาท และเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ ง มี กฎหมายบั ญ ญัติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือในสัญญาเดียวกัน
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตาบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลจองถนน ผู้ใดไม่มารับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งรายละเอียดใด ๆ ทุกกรณี
กาหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและ
เวลาราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลจองถนน และในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอเขาชัยสน
กาหนดเปิดซองสอบราคา ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน) ชั้นล่าง

-2ผู้ส นใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ 5๐๐.- บาท (-ห้า ร้ อยบาทถ้วน-) ได้ที่
สานักงานเทศบาลตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3
กันยายน ๒๕๕๘ www.Jongthanon.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๗๔๖๗ - ๕๕๕๙ ใน
วันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพิณโย ขวัญเซ่ง)
นายกเทศมนตรีตาบลจองถนน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/๒๕๕๘
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)
ตามประกาศเทศบาลตาบลจองถนน ลงวันที่ 25 เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
.................................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลจองถนน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ ว ) ตามแบบและรายละเอี ยดที่ เ ทศบาลตาบลจองถนนก าหนด พร้ อมติด ตั้งป้า ย
ประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ ป้าย กาหนดราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาท
ถ้วน-)
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกาหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างสอบราคาดังกล่าว
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๓ มี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกาศสอบราคาจ้ า งในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๖๐,๐๐๐.- บาท และเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ ง มี กฎหมายบั ญ ญัติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือในสัญญาเดียวกัน
๒.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตาบลจองถนน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๕๔

-๒๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้ดาเนินการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP )
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ ามี) ส าเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี และสาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นมาลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
(๗) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุ ตรงกัน ทั้งตัว เลขและตัว อักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

-๓ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มทางาน
๔.๔ การยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา “โดยระบุที่หน้าซองว่า” ใบเสนอราคาตามแบบเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗/๒๕๕๘
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
ณ สานักงานเทศบาลตาบลจองถนน และในวัน ที่ ๓๑ เดือน มี นาคม ๒๕๕๘ ระหว่า งเวลา ๑๐.๓๐ –
๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน) ชั้นล่าง
(โดยถือเอาเวลานาฬิกาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ เป็นสาคัญ)
เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเขาชัยสน)
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาในครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เป็นหลักต่อรายการ/
ราคาต่อหน่วย (ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า)
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ ว นที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลจองถนนเท่านั้น
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบ แก่ผู้เสนอราคาอื่น
(๔) ราคาที่ เ สนอมี ก ารขู ด ลบ ตกเติ ม แก้ ไ ข โดยผู้ เ สนอราคามิ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ ม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

-๔ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจานวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่สอบราคาได้
ให้กับเทศบาลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (โดยเทศบาลจะเรียกทา
สัญญาเมื่อมีรายได้เพียงพอแล้วเท่านั้น)
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลจองถนน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กาหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญาจะคืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างช้าต้อง
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตาบลจองถนนจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกาหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาลตาบลจองถนน
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
สิ่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-๕(๒) จัดการสิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตาบลจองถนนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ เทศบาลได้คั ดเลื อ กผู้ เสนอราคารายใดให้ เ ป็น ผู้ รั บจ้ างและได้ ตกลงจ้างก่อ สร้ างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวช. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่างผู้ควบคุมงานต้องมีวุฒิบัตร ระดับ ปวส. และมีประสบการณ์การควบคุมงานไม่
น้อยกว่า ๒ ปี
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลตาบลจองถนน
วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

