ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึง บานนางแสง คลองสุข)
หมูที่ ๔ ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร
…………………………………
ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึง บานนางแสง คลองสุข)
ขนาดกวาง o.๖o เมตร (ภายใน) ลึก o.๙o เมตร ยาว ๑๓๖.oo เมตร พรอมลานคอนกรีตกวางเฉลีย่ ๑.๒o
เมตร ยาว ๑๔o.oo เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๖๘.oo ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการเทศบาลกําหนด สถานที่กอสราง (ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึงบานนางแสง คลองสุข)
หมูที่ ๔ ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร งบประมาณที่ตั้งไว ๔๖๓,ooo.oo บาท (สี่แสนหกหมื่น
สามพันบาทถวน) ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้ ๔๖๓,ooo.oo บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ตองเปนผูที่มอี าชีพรับจางที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ผูเสนอราคาไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
๔. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ “ เทศบาลตําบลแมหลาย ”
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๖. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑๘๕,๒oo.oo บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่
“ เทศบาลตําบลแมหลาย ”เชื่อถือ

-๒กําหนดดูสถานทีก่ อสราง
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
ที่กองชางหากไมไปดูสถานที่ ตามวันและเวลากําหนด เทศบาลตําบลแมหลายจะถือวาผูซื้อแบบและรายการได
ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลวเมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางให
พนความผิดตอเทศบาลตําบลแมหลายไมได และเทศบาลตําบลแมหลาย จะไมตัดสิทธิใ์ นการยื่นซองสอบราคาใน
ครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น . ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลแมหลาย เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๕ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร
- วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา o๘.๓o น. ถึง ๑๖.๓o น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง ชั้นที่ ๑ ที่วาการอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
กําหนดการเปดซองสอบราคา
ในวันที่ ๑o เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑o.๓๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อ
จัดจาง ชั้นที่ ๑ ที่วาการอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา
ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลแมหลาย เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๕ ตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ระหวางวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๖๔-๖๘๔๒ ตอ ๑๐๗ www.maelai.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ) ………………………………..
(นายบรรจง ยัพวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย

เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ ๒ /๒๕๕๕
สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึง บานนางแสง คลองสุข)
หมูที่ ๔ ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร
ลงวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔
………………………………
สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล
แมหลาย” มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบาน
นายบุญสง หลาโลก ถึงบานนางแสง คลองสุข) ขนาดกวาง o.๖o เมตร (ภายใน) ลึก o.๙o เมตร ยาว
๑๓๖.oo เมตร พรอมลานคอนกรีตกวางเฉลี่ย ๑.๒o เมตร ยาว ๑๔o.oo เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๑๖๘.oo ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด สถานที่กอสราง

(ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึงบานนางแสง คลองสุข) หมูที่ ๔ ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร
งบประมาณที่ตั้งไว ๔๖๓,ooo.oo บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้
๔๖๓,ooo.oo บาท (สี่แสนหกหมืน่ สามพันบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ สูตรการปรับราคา (คา K)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ตองเปนผูที่มีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๔ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคี ุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ“เทศบาลตําบลแมหลาย”
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๑๘๕,๒oo.oo บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันสอง
รอยบาทถวน)
-๒และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่ “ เทศบาลตําบลแมหลาย ” เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง(ในกรณีที่มีการกําหนดตาม
ผลงานตามขอ ๒.๖)
๓.๔ บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษี
มูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
๔.๓ ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา มิได ผูเสนอราคา
จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือ
วันที่ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลแมหลายใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-๓๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒ / ๒๕๕๕
โดยยื่นตรงตอเทศบาลตําบลแมหลายใน วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น . ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลแมหลาย เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๔
ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา o๘.๓o น. ถึง ๑๖.๓o น.
ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง ชั้นที่ ๑ ที่วาการอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ ในวันที่ ๑o เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑o.๓๐ น.
เปนตนไป ณ ศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง ชั้นที่ ๑ ที่วาการอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลแมหลายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลแมหลายเทานั้น
๕.๓ เทศบาลตําบลแมหลายสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาลตําบลแมหลาย

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา มิได ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองราคาหรือเทศบาลตําบล
แมหลาย มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
เทศบาลตําบลแมหลาย มีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง

-๔๕.๕ เทศบาลตําบลแมหลายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลแมหลาย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้ง
งาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ เทศบาลตําบลแมหลายจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
เทศบาลตําบลแมหลายมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลแมห
ลาย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหเทศบาลตําบลแมหลายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลแมหลาย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา กอนหรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่
มีวงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท) หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะ
การสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

-๕๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
เทศบาลตําบลแมหลายจะจายคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....-.....ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………..-………………ใหแลวเสร็จภายใน…..-……วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....-.....ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………..-………………ใหแลวเสร็จภายใน…..-……วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....-.....ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………..-………………ใหแลวเสร็จภายใน…..-……วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....-.....ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………..-………………ใหแลวเสร็จภายใน…..-……วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญารวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบระบุใน ขอ ๑.๓ แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา…-…. เดือน ๒ ป
นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลแมหลายไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัย
วิสามัญ ประจําป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกกอสราง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึงบานนางแสง คลองสุข) หมูที่ ๔
ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลแมหลายได กันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกกอสราง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายบุญสง หลาโลก ถึงบานนางแสง คลองสุข) หมูที่ ๔
ตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตําบลแมหลายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได ตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
-๖(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือบรรทุกไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน เดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลแมหลายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางการกําหนดระบุใน ขอ ๖ เทศบาลตําบลแมหลายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลตําบลแมหลายสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลตําบลแมหลาย ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐
ของแตละสาขาชาง แตตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๑.๑…ชางโยธาหรือชางกอสราง…….
๑๑.๒ …………………………………
๑๑.๓ …………………………..…….
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

