ประกาศเทศบาลตําบลสิชล
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนนและทอระบายน้าํ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนศุภโยคพัฒนา บริเวณสามแยกปากน้ํา
……………………………..
ดวยเทศบาลตําบลสิชล มีความประสงคจะดําเนินการจางเหมากอสรางถนนและทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศุภโยคพัฒนา บริเวณสามแยกปากน้ํา โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใหไดถนน กวาง 9.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 31 เมตร หรือไดพื้นที่ถนนรวม
ไมนอยกวา 279 ตารางเมตร และกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสี่เหลีย่ ม กวาง
1.00 เมตร ลึก 1.00-1.30 เมตร ยาว 133 เมตร พรอมปรับปรุงทอของเดิมตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลสิชล เลขที่ 2/2552
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทถนน,ทอระบาย น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผลงานกอสรางประเภทเดียวกันของ
ทางราชการในสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอย 700,000 บาท ( เจ็ดแสนบาทถวน)
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
เทศบาลตําบลสิชล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางในระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2552 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่กอสราง สําหรับผูที่ไมดู
สถานที่กอสรางใหถือวารับทราบปญหาและเขาใจรายละเอียดดีแลวจะโตแยงซึ่งสิทธิหรือประโยชนใด ๆ
ของตนมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2552
ระหวางเวลา 08.30 น.- 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังเทศบาล ตําบลสิชล หรือยื่นซอง
สอบราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณีย
เปนเวลารับซอง
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กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 14,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถวน) ไดที่กองคลังเทศบาลตําบลสิชล ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม
2552 หรือ สอบถามโทรศัพทหมายเลข 0-7553- 6507 ตอ 112 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552

( นายสรรเสริญ สุนทรมัฏฐ )
นายกเทศมนตรีตําบลสิชล

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 5/2552
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางถนนและทอระบายน้ํากรีตเสริมเหล็ก
ถนนศุภโยคพัฒนา บริเวณสามแยกปากน้ํา
ตามประกาศเทศบาลตําบลสิชล ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
----------------------------------สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” มีความประสงคจะดําเนินการ
สอบราคากอสรางถนนและทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศุภโยคพัฒนา บริเวณสามแยกปากน้ํา
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหไดถนน กวาง 9.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 31 เมตร
หรือไดพื้นที่ถนนรวมไมนอยกวา 279 ตารางเมตรและกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
สี่เหลี่ยมกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00-1.30 เมตร ยาว 133 เมตร พรอมปรับปรุงทอของเดิม ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลสิชล เลขที่ 2/2552 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1 .เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาจาง
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.4 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งให
นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น

-22.4 ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิ ุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว และ
มีผลงานกอสรางถนน,ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผลงานกอสรางประเภทเดียวกันของทาง
ราชการในสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา 700,000 บาท ( เจ็ดแสนบาทถวน)ในสัญญาเดียวกันและ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุมและ
บัญชีผูถือหุน รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติไทยก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวในขอ (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.5
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.5(2)

-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูด ลบ หรือ แกไข
หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา
(ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกู ตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจง จากเทศบาลตําบลสิชล ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงกอนยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
“ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวทหี่ นาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ 5/2552” ยื่นตอเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2552 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
กองคลัง เทศบาลตําบลสิชล ระหวางเวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปน
เวลารับซอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.4(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
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เสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4(2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ
เสนอราคา เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน
แกราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และ
เห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลสิชล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะ
กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลสิชลเทานั้น
5.3 เทศบาลตําบลสิชล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
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การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลสิชล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอ มีการ ขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาเปดซอง
สอบราคา หรือเทศบาลตําบลสิชล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได เทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 เทศบาลตําบลสิชล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลสิชลเปนเด็ดขาด ผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่จะเชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริตเชนการเสนอเอกสารเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือเทศบาลตําบลสิชลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลตําบลสิชล มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคา
รายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง

-6การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4 เทศบาลตําบลสิชลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่
มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 และเทศบาลตําบลสิชลจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา
การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.2 กับเทศบาล
ตําบลสิชล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง โดยจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เทากับรอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลสิชลยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลสิชล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.3(1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.3(1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

นับถัดจากวันที่ผูชนะการ

7. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลตําบลสิชลจะจายเงินคาจาง ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผูรับจางไดกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสี่เหลี่ยม กวาง 1.00
เมตร ลึกตามแบบแปลน ยาว 65 เมตร เสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
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ลึก 1.00-1.30 เมตร ยาว 68 เมตร เสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ให
แลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เมื่อผูร ับจางไดกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดถนนกวาง 9.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร ยาว 31 เมตร หรือไดพื้นทีถ่ นนรวมไมนอ ยกวา 279 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงทองทอ
ของเดิม ไดความยาว 116 เมตร และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดพรอมเก็บกวาดปรับแตงทําความสะอาด
บริเวณสถานที่กอสราง เสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองหา (0.25) ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.2 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 2 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสิชลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินรายได
10.2 ผูเสนอราคา ซึ่งเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ขอ6 เทศบาลตําบลสิชลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.3 เทศบาลตําบลสิชล สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด(ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และ
ทดสอบฝมือแรงงานของสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนหรือทางราชการรับรอง หรือ
วุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรองใหเขารับ

-8ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน
ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 ชางประจําโครงการวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ปวส. ชางโยธาหรือชางกอสราง
จํานวน 1 คน
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

เทศบาลตําบลสิชล
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

