ประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ
เรือ่ ง สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
---------------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดาเนินการจัด
จ้างเหมา โดยวิธีสอบราคา จานวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหมวดสวัสดิ์
ผิวจราจร
กว้ า ง 4.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2,047 ตารางเมตร
งบประมาณ 733,000.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน บาทถ้วน-) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 733,000.-บาท)
2. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนวัดวิชิตดิตถาราม โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จานวน 16 บ่อ รวมความยาว 230.00 เมตร งบประมาณ
352,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด (ราคา
กลางในการสอบครั้งนี้ 352,000.-บาท)
3. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดนัดริมทางรถไฟเทศบาลตาบลท่าชนะ โดย
ทาการวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จานวน 7 บ่อ รวมความยาว
76.00 เมตร งบประมาณ 68,000.- บาท (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กาหนด (ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 68,000.-บาท)

ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ น นิติบุ ค คล ผู้มีอ าชี พรับ จ้า งงานที่ ส อบราคาจ้า งดังกล่า ว (ซึ่ ง มีผ ลงานก่ อ สร้า งประเภท
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของวงเงินก่อสร้าง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตาบลท่าชนะ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลท่าชนะ ณ
วั น ประกาศประกวดราคา หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม ในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
-/7.บุคคลหรือ............
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7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ
สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา
13.30 น. เป็นต้นไป
 กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ
 กาหนดยืน่ ซองสอบราคา (วันสุดท้าย) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30
น. ถึง 11.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชั้น 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหมวดสวัสดิ์
(ราคาชุดละ 1,000.- บาท)
2. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนวัดวิชิตดิตถาราม
(ราคาชุดละ 500.- บาท)
3. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดนัดริมทางรถไฟเทศบาลตาบลท่าชนะ
(ราคาชุดละ 300.- บาท)
สามารถติ ดต่อ ขอซื้ อ ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุแ ละทรัพย์ สิน สานักงานเทศบาลตาบลท่ าชนะ
ระหว่ า งวั น ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2558
ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.Thachanacity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0–7738-1245 ใน
วันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายสนอง แดงบุญ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2558
ตามประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ ลงวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
---------------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดาเนินการจั ด
จ้างเหมา โดยวิธีสอบราคา จานวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหมวดสวัสดิ์
ผิวจราจร
กว้ า ง 4.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2,047 ตารางเมตร
งบประมาณ 733,000.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน บาทถ้วน-) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด (ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 733,000.-บาท)
2. โครงการวางท่ อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวัดวิชิตดิตถาราม ท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จานวน 16 บ่อ รวมความยาว 230.00 เมตร งบประมาณ
352,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพัน บาทถ้วน-) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด (ราคา
กลางในการสอบครั้งนี้ 352,000.-บาท)
3. โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดนัดริมทางรถไฟเทศบาลตาบลท่าชนะ ท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจานวน 7 บ่อ รวมความยาว 76.00 เมตร
งบประมาณ 68,000.- บาท (-หกหมื่น แปดพันบาทถ้ วน-) รายละเอีย ดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด
(ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 68,000.-บาท)

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันผลงาน
(4) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
-/16. แบบบัญชี........

-21.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่ อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า เทียมกั น
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
2.

คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเ บื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตาบล
ท่าชนะ
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ห้า สิบ ) ของวงเงินก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
-/3.หลักฐานการ...........

-3-

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือห้างหุ้ นส่วนจากั ด ให้ ยื่ นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิ ติบุคคลให้ยื่น สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานซึ่งสนับสนุนทางการเงิน (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการ
ที่ดาเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกาหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(5)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 4
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัส ดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
-/การเสนอราคา............

-44. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคานี้
โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า

30 วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทางาน**
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึก ซองเรีย บร้อ ย จ่า หน้า ซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่ห น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
7/2558 ” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาใน.......
 วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (วันสุดท้าย) ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00
น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชั้น 2 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
(เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด)
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน การเปิดซองใบเสนอราคา

-/หากปรากฏ.....

-5หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิ จารณาผลการสอบราคา
ก่ อนหรื อในขณะที่ มี การเปิ ด ซอง
ใบเสนอราคาว่ า มี ผู้ เ สนอราคากระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ นธรรมตามข้ อ 1.6 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้ น เ ป็ น ผู้ ที่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร แ ล ะ มิ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน
3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชั้น 2 อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การยื่ นอุ ทธรณ์ ตามวรรคห้ า ย่ อมไม่ เป็ นเหตุ ให้ มี การขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้ น แต่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การขยายระยะเวลาดั ง กล่ า ว จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองจานวนร้อยละ 5 (ห้า) ของงานก่อสร้างแต่ละประเภท พร้อม
กับการยื่นซองสอบราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลท่าชนะ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองสอบราคา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ เวีย นให้ ส่วนราชการต่า งๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใ ช้
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
-/5.5 พันธบัตร.......

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วันนับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลท่าชนะจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมของโครงการ
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
6.3 เทศบาลตาบลท่าชนะสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่ อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารประกวดราคาของเทศบาลตาบลท่าชนะ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสั ญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
เทศบาลตาบลท่าชนะ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรม
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 เทศบาลตาบลท่าชนะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
เทศบาลตาบลท่าชนะเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลท่าชนะจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
-/ในกรณีที่......

-7ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ เทศบาลตาบลท่า ชนะ จะให้ผู้เ สนอราคานั้น ชี้แ จงและ
แสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลท่าชนะมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตาบลท่าชนะ
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาล
ตาบลท่าชนะจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดาเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3
กับเทศบาลตาบลท่าชนะ
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า)
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลท่าชนะ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.4 (2)
7.4 หนังสื อค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุ น
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ได้แจ้ง ชื่ อ เวีย นให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ ใ ช้
ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 (สาหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
เทศบาลตาบลท่าชนะจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ ทาสาเร็จจริงตาม
ราคาต่อหน่วยที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
-/(1).เมื่อ.......

-8(1) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)ของปริมาณ
งานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead
และ mobilization สาหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงาน
รายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(4) เทศบาลตาบลท่าชนะจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่เทศบาลจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
เทศบาลตาบลท่าชนะจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็จจริง
เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกาหนด
แห่งสัญญาทุกประการ เทศบาลจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
8.2 (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลท่าชนะจะจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละโครงการ โดยแบ่งออกเป็นงวด ดังนี้
งวดเดียว เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100(หนึ่งร้อย) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างและรายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตาบลท่าชนะกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง

ผู้ช นะการสอบราคาซึ่ งได้ท าข้ อ ตกลงเป็ นหนัง สื อ หรือท าสั ญญาจ้า ง ตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2
ปี
นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลท่าชนะได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
-/11.การจ่าย....

-9-

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…..-.….ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร ในประเทศ
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (4) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (4) ให้แก่กรมก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้า นั้น

12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด เทศบาลตาบลท่าชนะจะหักเงินจานวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 6 เดือน (สาหรับสัญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกั นดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) มาวางไว้ต่อ
เทศบาลตาบลท่าชนะเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
เทศบาลตาบลท่าชนะจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
1.3.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลตาบลท่าชนะ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลท่าชนะ ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปของเทศบาลเพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวจากงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ แยกออกเป็นแต่ละโครงการ จานวน
3 โครงการ ดังต่อไปนี้
(1) โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนบ้ า นหมวดสวั ส ดิ์
ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 733,000.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

(2) โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวัดวิชิตดิตถาราม ราคากลาง
ในการสอบครั้งนี้ 352,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
(3) โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดนัดริม ทางรถไฟเทศบาล
ตาบลท่าชนะ ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 68,000.- บาท (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
-/13.2 เมื่อเทศบาล......

-1013.2 เมื่อเทศบาลตาบลท่าชนะได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้น ต้อ งน าเข้า มาโดยทางเรือ ในเส้น ทางที ่ม ีเ รือ ไทยเดิน อยู ่แ ละสามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที ่ร ัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับ จ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรือ น าสิ่ ง ของดัง กล่า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริม การพาณิช ยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้ ง แต่วัน ที่ ผู้รับ จ้า งสั่ ง หรือ ซื้ อ ของจากต่ า งประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้ รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลท่ าชนะได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้ อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7. กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
13.4 เทศบาลตาบลท่าชนะสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้ คัดเลื อกผู้ เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ รับจ้าง และได้ ตกลงจ้างก่อสร้ างตามประกาศนี้ แล้ ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
–
ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
15.1 ช่างอุตสาหกรรม ประเภท วิชาสารวจ....……......................................................………
15.2 ช่างอุตสาหกรรม ประเภท วิชาก่อสร้าง……………......................................................…
……………....................................................……ฯลฯ………….....................................………
-/ 16. การปฏิบัติ........
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16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตาบลท่าชนะ

วันที่

(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ
2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

