ประกาศเทศบาลตาบลพะวง
เรื่อง สอบราคาจ้าตามโครงการจ้างเหมางานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมบนเวที
งานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอยกระทงลงเลสาบ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2557
ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณ สูลานนท์ ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
----------------------------ด้วยเทศบาลตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างตามโครงการจ้างเหมางานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมบนเวที งานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอย
กระทงลงเลสาบ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ราคากลางของพัสในครั
ดุ ้งนี้เป็นเงิน 1,960,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน).
ราคาของพัสดุสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิ1,960,000.น
บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน).
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างสอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลพะวง
ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 980,000.- บาท (เงิน เก้า แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ
สานักงานเทศบาลตาบลพะวง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอเมืองสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. และตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลพะวง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 30 ตุลาคม
๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอเมืองสงขลา อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา
ในราคาชุดละ 1,5๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง
เทศบาลตาบลพะวง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕7 หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔ – ๓๓๔๑๗๗ , ๓๓๓๔๔๗ , ๓๓๔๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
เสรี บินโต๊ะหมัด
(นายเสรี บินโต๊ะหมัด)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลพะวง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13 / ๒๕๕8
โครงการจ้างเหมางานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมบนเวที งานสืบสานประเพณีเมืองพะวง
ร่วมลอยกระทงลงเลสาบ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์
พลเอกเปรม ติณ สูลานนท์ ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ลงวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
---------------------------------------------เทศบาลตาบลพะวง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตาม
โครงการจ้างเหมางานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมบนเวที งานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอยกระทง
ลงเลสาบ ในระหว่างวันที่ 3–6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณ สูลานนท์
ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด) ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑.๖ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตาบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
2.3 ผู้เสนอราคา เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกัน ผู้
เสนอราคา เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 980,000.- บาท (เงิน เก้า แสนแปดหมื่น บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานขอรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.6 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรณีเป็นนิติบุคคล และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

-๒3.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.๔ ใบเสนอราคา บัญชีรายการหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.๕ สาเนาใบเสร็จรับเงินที่ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างครั้งนี้
3.๖ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมด (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒) ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องมีลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ หรือใบแจ้งปริมาณ
งานให้ครบถ้วนในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการรับจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน
3 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มทางาน
4.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
จ้างเลขที่ 13 / ๒๕๕8 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาใน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่
17 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ สานักงานเทศบาลตาบลพะวง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันที่
20 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอเมืองสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕7 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม
๒๕๕7 ณ สานักงานเทศบาลตาบลพะวง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
และกาหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอาเภอเมืองสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย....ราคารวม....

-๓5.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่า จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เท่านั้น
5.๓ เทศบาล สงวนลิขสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทา
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้า ของราคาค่ารับจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.๑ เงินสด
6.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
6.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุให้
ข้อ ๑.๔
6.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

-๔6.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างการ
สอบราคาพ้นจากผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลพะวง มีระยะเวลาดาเนินการภายใน 3 วัน และจะจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายร้อยละ 100
เมื่อผู้ รับจ้างดาเนินการ ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ (ตามรายละเอียดรูปแบบที่
เทศบาลตาบลพะวงกาหนด) กาหนดแล้วเสร็จภายใน 3 วัน
อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจะต้องกาหนดในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. .การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
15 วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑0. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2558
เมื่อเทศบาล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้าง
จะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือ
ซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑0.๒ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-5๑1. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และตกลงจ้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานรับจ้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ ได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐
ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑1.1 สถาปัตยกรรม สาขา ปัตยกรรมหลัก

จานวน

๑ คน

๑2. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
และระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
เนตรนภา ศรีพัฒนะพิพัฒน์
เทศบาลตาบลพะวง
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13 / 2558
โครงการจ้างเหมางานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมบนเวที งานสืบสานประเพณีเมืองพะวง ร่วมลอยกระทง
ลงเลสาบ ในระหว่างวันที่ 3–6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณ สูลานนท์
ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ลงวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
จัดทาเวทีกลางน้า ขนาด 6 x 12 เมตร สูง 80 เซนติเมตร
และจัดเตรียมบันไดทางขึ้น – ลง พร้อมปูพรมสวยงาม
จัดทาฉากเวที ด้วยจอ LCD ขนาด 8 ตารางเมตร
พร้อมมีระบบมัลติมีเดีย จานวน 4 คืน ๆ ละ 80,000.00 บาท
จัดซุ้มประตูทางเข้างานพร้อมตกแต่งจานวน 1 ชุด
จัดระบบแสง สี เสียง และเครื่องเสียงสาหรับเวที
จานวน 4 คืน ๆ ละ 50,000.00 บาท
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,000.00 บาท
จานวน 4 คืน
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 250 KVA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000.00 บาท
จานวน 4 คืน
การแสดงวงดนตรีหรือศิลปินดารา นักร้องที่มีชื่อเสียง คืนละ 2 คณะ
จานวน 4 คืน ๆ ละ 200,000.00 บาท
การแสดงพิธีเปิดงานพร้อมเทคนิคพิเศษ ชุดจินตลีลาตานานลอยกระทง
มนต์เสน่ห์แห่งสายน้า
งานเทคนิคพิเศษงานพลุในพิธีเปิด พลุจานวน 210 ชุด
งานเฟอร์นิเจอร์ พร้อมตกแต่งชุดรับแขกและแขกผู้มีเกียรติ จานวน 1 งาน
รวมเป็นเงิน

จานวนเงิน (บาท)
250,000.00
320,000.00
59,000.00
200,000.00
28,000.00
48,000.00
800,000.00
30,000.00
200,000.00
25,000.00
1,960,000.00

