ประกาศเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อเมนประปา บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์
ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่
-----------------------------------------

ด้วยเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 245 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ กาหนด) บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึง ซอยตรง
ข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง 102,400
บาท (-หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย
กว่า 51,200.- บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบล
บ้านใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2560 ในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กาหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ในวันที่ 20 มกราคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมาชั้น ๑)
/ และกาหนด...........

- 2 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมาชั้น ๑)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตาบล
บ้านใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.tambonbanmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ – ๒๘๒๗๘๓
ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60

( นายสกุลชัย สุภิมารส )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4 /๒๕60
การสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างวางท่อเมนประปา บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์
ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่
ตามประกาศเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 20 มกราคม 2560
…………………………………………………………
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตาบลบ้านใหม่” มีความประสงค์สอบราคาจ้าง
โครงการวางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 245
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ กาหนด) บริเวณซอย
หลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์ ถึง ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ราคากลาง 102,400 บาท(-หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามเบียบของทางราชการ
๒.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 51,200.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลเชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/ 2.7 บุคคล............

- 2 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้นั้น
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าผ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารอื่น ๆ ที่สาคัญ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดทีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตาม (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้
เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
/ เลขและ..............

- 3 เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/๒๕60” โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 และระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ และ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น ๑)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ(ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น ๑)
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล
เท่านั้น
๕.๓
เทศบาลตาบลบ้านใหม่สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาลตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมี
ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
/ (๔) ราคาที่.............

- 4 (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลตาบลบ้านใหม่จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอรายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตาบลบ้านใหม่ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่สาคัญหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินลงทุน เพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม )
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น............-.........งวด ดังนี้
/ งวดที่ ๑...........

- 5 งวดที่
๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..............ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
......................................................-...........................................................................................................
........................................................................-...........................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน...................-........................วัน
งวดที่ ๒
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..............ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
........................................................-..........................................................................................................
........................................................................ -.........................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน...................-........................วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..........
ปฏิบัติงาน........................................................-..........................................................................................................
........................................................................ -.........................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน...................-........................วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..........
ปฏิบัติงาน........................................................-..........................................................................................................
........................................................................ -.........................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน...................-........................วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ
ถัดจากวันที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 การลงนามในสัญญาจะกระทา
ได้ต่อเมื่อเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างก่อสร้างจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 การประชุมสภาพเทศบาลตาบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมือ่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
/ (๑) แจ้งการ.......

- 6 (๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
(๔) ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตราฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
( นายสกุลชัย สุภิมารส )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม
ประทับตรา

