
เอกสารสอบราคาจ
าง เลขท่ี  11/2558 
 จ
างเหมาโครงการก�อสร
างส่ิงสาธารณูปโภค   จํานวน  2  โครงการ  

  ขององค$การบริหารส�วนตําบลแวงน
อย  อําเภอแวงน
อย  จังหวัดขอนแก�น 
ตามประกาศองค$การบริหารส�วนตําบลแวงน
อย  ลงวันที่   25  สิงหาคม  2558 

                     องค�การบริหารสวนตําบลแวงน�อย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องค�การบริหารสวนตําบล”  มีความประสงค�
จะสอบราคาจ�างโครงการกอสร�างส่ิงสาธารณูปโภค  จํานวน  2  โครงการ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการก�อสร
างรางระบายน้ําภายในหมู�บ
าน หมู�ที่ 10 บ
านนาจาน ถนนกลางบ
านด
านทิศเหนือ 
                  โดยวางรางระบายนํ้าทอ คสล. Ø 0.40 เมตร ผาครึ่งซีก พร�อมเทคอนกรีตจากปากทอถึงแนวรั้ว 
ตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หนา 0.10 เมตร และวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.30  x 1.00 เมตร ตามจุดทางเข�าบ�าน
และจุดตัดเช่ือมถนน  จํานวน  15 จุด จุดละ 5 ทอน พร�อมเทคอนกรีตหลังทอ  รวมความยาวทั้งส้ิน  276  เมตร  พร�อม
ติดต้ังป=ายโครงการหน่ึงป=าย  รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด    ราคากลาง  178,000.-บาท  (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่น 
แปดพันบาทถ�วน) 

2. โครงการวางท�อระบายนํ้า  ศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบ
านนาจาน  
                  โดยวางทอ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 120 ทอน พร�อมกอสร�างบอพัก คสล. ขนาด 
0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร พร�อมฝาปEด จํานวน 10 จุด พร�อมถมดินหลังทอ กว�าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร สูง 0.50 
เมตร  ปริมาตรดินถม 250 ลูกบาศก�เมตร พร�อมเกล่ียเรียบและลงหินคลุก กว�าง 4 เมตร ยาว 125  เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก 50 ลูกบาศก�เมตร พร�อมเกล่ียตกแตงให�เรียบร�อย และติดต้ังป=ายโครงการ หน่ึงป=าย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนกําหนด   ราคากลาง  137,000.-บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ�วน) 

โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังตอไปน้ี 

                1.  เอกสารแนบท
ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ�าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5………………………………………………………………………. 

                 2. คุณสมบัติของผู
เสนอราคา 
2.1  เปJนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

                   2.2  ไมเปJนผู�ท่ีถูกแจ�งเวียนช่ือเปJนผู�ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนท�องถ่ิน  ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 

  2.3  ไมเปJนผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เว�นแตรัฐบาลของผู�เสนอ
ราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธ์ิความคุ�มกันที่วาน้ัน    

  2.4  ไมเปJนผู�มีผลประโยชน�รวมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แกองค�การบริหารสวน
ตําบลแวงน�อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปJนผู�กระทําการอันเปJนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปJนธรรม    
ในการสอบราคาจ�างครั้งน้ี  
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2.5  มีผลงานการกอสร�างประเภทเดียวกันในวงเงินไมน�อยกวา  ในวงเงินตามรายโครงการ  ดังน้ี 
โครงการท่ี  1   มีผลงานไมน�อยกวา    50,000.-บาท   
โครงการท่ี  2  มีผลงานไมน�อยกวา     40,000.-บาท  

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปJนคูสัญญาต�องไมอยูในฐานะซึ่งได�มีการระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือวา
เปJนคูสัญญาท่ีไมได�แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
                     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปJนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement:e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 
                     2.8  คูสัญญาต�องได�รับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแตการรับจายเงิน แตละคร้ัง ซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปJนเงินสดก็ได� 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร�อมกับซองสอบราคาดังน้ี 

                                    3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ�นสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
(ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

           3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปEดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผู�เสนอราคามอบอํานาจให�
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                 3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนา  (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน
ตามข�อ 2.5) 

                                      3.4 บัญชีรายการกอสร�าง  หรือใบแจ�งปริมาณงาน ซึ่งจะต�องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ�   
คาแรงงาน  ภาษี  ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไว�ด�วย 

                        3.5 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได�ย่ืนพร�อมกับซองราคา 

            4.   การย่ืนซองสอบราคา 
       4.1  ผู�เสนอราคาต�องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเง่ือนไข

ใดๆ ท้ังส้ิน  และ จะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือช่ือของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอ
จะต�องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไมมีการขีดลบ หรือ แก�ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แก�ไข เปล่ียนแปลง   
จะต�องลงลายมือช่ือเสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว�ด�วยทุกแหง 

             4.2  ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสร�างให�ครบถ�วน 
ในการเสนอราคา  ให�เสนอเปJนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาตอหนวย  
และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง  ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให�ถือตัวหนังสือเปJนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใช�จายทั้งปวงไว�แล�ว 

                        ราคาท่ีเสนอ จะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไมน�อยกวา  30 วัน นับต้ังแตวันเปEดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�  และจะถอนการเสนอราคามิได� 

                        4.3  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสร�างแล�วเสร็จไมเกิน  45 วัน นับจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ�างหรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากองค�การบริหารสวนตําบลให�เริ่มทํางาน 
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                   4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา   เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ     
ให�ถ่ีถ�วน และเข�าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

                  4.5  ผู�เสนอราคาจะต�องย่ืนซองสอบราคาท่ีปEดผนึกซองเรียบร�อยจาหน�าซองถึง ประธานคณะกรรม 
การเปEดซองสอบราคาจ�าง  โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  11/2558”  โดยย่ืน 
โดยตรงตอเจ�าหน�าท่ีพัสดุ  ในวันที่   25   สิงหาคม 2558  ถึงวันท่ี   9  กันยายน  2558  ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.  ณ   งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ กองคลัง  องค�การบริหารสวนตําบลแวงน�อย  และในวันที ่       
10  กันยายน 2558 กําหนดย่ืนซองสอบราคา เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจ�างขององค�การบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอแวงน�อย ช้ัน 2)  

                 เมื่อพ�นกําหนดย่ืนซองสอบราคาแล�วจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปEดซอง 
สอบราคา จะเปEดซองสอบราคาในวันที่  11  กันยายน 2558   ต้ังแตเวลา  09.30  น. เปJนต�นไป  ณ  ศูนย�รวมข�อมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค�การบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอแวงน�อย ช้ัน 2) 

           5.  หลักเกณฑ$และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                      5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี  องค�การบริหารสวนตําบลจะพิจารณาเปJนรายโครงการ  ตัดสิน  ด�วย
ราคารวม และจะพิจารณาผู�รับจ�างที่อยูในฐานเดียวกัน  สําหรับผู�รับจ�างท่ีไมจดภาษีมูลคาเพิ่ม  หากเปJนผู�ได�รับการ
คัดเลือก  องค�การบริหารสวนตําบลจะหักภาษีมูลคาเพิ่มกอน  จึงเปJนวงเงินทําสัญญา    
                      5.2  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต�องตาม ข�อ 2   หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา       
ไมถูกต�อง หรือไมครบถ�วนตาม ข�อที่ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกต�องตามข�อ 4  แล�ว   คณะกรรมการเปEดซอง     
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน  เว�นแตเปJนข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือท่ีผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปJนประโยชน�
ตอองค�การบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 
                           5.3 องค�การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู�เสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 

                     (1)   ไมปรากฏช่ือผู�เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค�การบริหารสวนตําบล 

                               (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู�เสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา  

                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปJนสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแกผู�เสนอราคารายอ่ืน 

                               (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แก�ไข เปล่ียนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือช่ือพร�อม
ประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว� 

           5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปEดซองสอบราคาหรือองค�การ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาช้ีแจงข�อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได�  
องค�การบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต�อง 
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      5.5  องค�การบริหารสวนตําบลทรงไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน�ของ ทางราชการเปJนสําคัญ  
และให�ถือวาการตัดสินขององค�การบริหารสวนตําบลเปJนเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องคาเสียหายใด ๆ  มิได� 
รวมท้ังองค�การบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเปJนผู�ทิ้งงาน หากมี
เหตุท่ีเช่ือได�วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

                     ในกรณีที่ผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได�วาไมอาจดําเนินการตามสัญญาได�  
คณะกรรมการเปEดซองสอบราคาหรือองค�การบริหารสวนตําบลจะให�ผู�เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�
เช่ือถือได�วาผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ�   หากคําช้ีแจงไมเปJนที่รับฟcงได�  องค�การ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน 

6.  การทําสัญญาจ
าง                                  
                        ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.3  กับองค�การบริหารสวน
ตําบล  ภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปJนจํานวนเงินเทากับ ร�อยละ  5  
ของราคาคาจ�างที่สอบราคาได� ให�องค�การบริหารสวนตําบลยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอยางใดอยาง
หน่ึง ดังตอไปน้ี 

   6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจายให�แกองค�การบริหารสวนตําบล  โดยเปJนเช็คลงวันท่ี ที่ทําสัญญาหรือกอน
หน�าน้ัน  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข�อ 1.4 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      6.5  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�  
และประกอบการธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยได�แจ�งเวียนให�สวนราชการตางๆ ให�ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการวาด�วยการพัสดุกําหนด  (การใช�หลักประกันตามข�อน้ีใช�เฉพาะสัญญาจ�างกอสร�างที่มีวงเงินไมเกิน  
10  ล�านบาท)     

                      หลักประกันน้ีจะคืนให�โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู�ชนะการสอบราคา      
(ผู�รับจ�าง)  พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว      

             7.  ค�าจ
างและการจ�ายเงิน (สัญญาเปBนราคาเหมาเปBนงวด)      
องค�การบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจ�าง  โดยแบงออกเปJน  1  งวด  ดังน้ี 
                  งวดท่ี  1  เปJนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ………..……-….…….…....ของคาจ�าง เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
...............................................……………………………………………….………………….…….. ให�แล�วเสร็จภายใน..........-..........วัน      
                  งวดท่ี  2  เปJนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ……….…..-……….…ของคาจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน  
..........................................................................................................................ให�แล�วเสร็จภายใน...........-..........วัน   
 

/งวดท่ี 3 เปJน.... 
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                 งวดที่  3  เปJนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ……….…..-………….ของคาจ�าง  เมื่อผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
……………………………………………..………………………………………………….……..… ให�แล�วเสร็จภายใน.........-............วัน   

       งวดที่  4  เปJนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ……………-……………ของคาจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………….….ให�แล�วเสร็จภายใน………-…………วัน   

      งวดสุดท�าย  เปJนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ 100  ของคาจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานทั้งหมดให�แล�ว
เสร็จเรียบร�อยตามสัญญา  รวมท้ังสถานท่ีกอสร�างให�สะอาดเรียบร�อย   

8.  อัตราค�าปรับ  
               คาปรับตามแบบสัญญาจ�างจะกําหนดในอัตราร�อยละ  0.10 ของคาจ�างตามสัญญาตอวัน 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง   
                       ผู�ชนะการสอบราคาซึ่งได�ทําข�อตกลงเปJนหนังสือ หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุในข�อ 1.3 
แล�วแตกรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมน�อยกวา   -  เดือน   2  ปF           
นับถัดจากวันท่ีองค�การบริหารสวนตําบลได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซอมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพรอง    

             10. ข
อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                          10.1   เงินคาจ�างสําหรับงานจ�างครั้งน้ีได�มาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 
2558  การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ตอเมื่อองค�การบริหารสวนตําบล ได�รับอนุมัติเงินคากอสร�างจากงบประมาณ
รายจายประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล�วเทาน้ัน 

                          10.2  เม่ือองค�การบริหารสวนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปJนผู�รับจ�าง  และได�ตกลง
จ�างตามสอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานดังกลาวเข�ามาจากตางประเทศ  และของน้ัน
ต�องนําเข�ามาทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเปJนผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายวาด�วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังน้ี    

               (1)  แจ�งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเข�ามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู�รับจ�างส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เว�นแตเปJนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (2)  จัดการให�ส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแตจะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย�นาวีให�บรรทุก
ส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปJนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                             (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายวาด�วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

/10.3 ผู�เสนอราคา... 
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           10.3  ผู�เสนอราคาซึ่งองค�การบริหารสวนตําบลได�คัดเลือกแล�วไมไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข�อ  6 องค�การบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหาย   (ถ�ามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาให�เปJนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 10.4  องค�การบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก�ไข   เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เปJนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ�ามี) 

             11. มาตรฐานฝFมือช�าง 
 เมื่อองค�การบริหารสวนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปJนผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างกอสร�างตาม

ประกาศน้ีแล�ว   ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร�างดังกลาว   ผู�เสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�ผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝdมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือ  ผู�มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได�   ในอัตราไมตํ่ากวาร�อยละ  10  ของแตละสาขา
ชาง  แตจะต�องมีชางจํานวนอยางน�อย   1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

  11.1………………………….…………………….………………………………………….. 

  11.2……………….……………….………………………………………………………….. 

  11.3…………………………………………………………………………………………….. 

            12. ในระหวางระยะเวลาการกอสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได�   กําหนด
ไว�โดยเครงครัด  

 
 
 
 

 
   องค�การบริหารสวนตําบลแวงน�อย 

  วันท่ี   25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
 


