
                                                 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง 

เรื่อง สอบราคาจางโครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบานง้ิวจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน หมูท่ี  3 
………………………………….. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง มีความประสงคจะสอบราคาจาง โครงการบุกเบกิและ
ยกระดับถนนสายบานงิ้วจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน  หมูที่  3 โดยใชเครื่องจักรปรบัดินคันทางขนาดกวาง  5  
เมตร  ระยะทาง  1,200  เมตร  ใชวัสดุลูกรังถมถนนขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ระยะทาง  1,200  เมตร  

ปริมาตรลกูรงัไมนอยกวา  720  ลบ.ม. ใชเครื่องจกัรเกลีย่เรียบ  วางทอระบายนํ้าขนาด  0.80 x 1.00 เมตร  
จํานวน  3 จุด ๆละ  8 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน  1  ปาย  สถานที่กอสราง  หมูที่ 3  ตําบลเสือหึง 
อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ราคากลาง  224,0๐๐.-  บาท ( สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน )  
วงเงินที่ต้ังไวจัดจางครั้งน้ี  219,900.- บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) 

  ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มอีาชีพรับจางทํางานทีส่อบราคาดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนช่ือเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบรหิารราชการสวน

ทองถ่ิน ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
๓. ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา   112,000.-     บาท (สัญญาเดียว) 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่   28   เดือน  
พฤษภาคม   ๒๕๕5    ระหวางเวลา   ๑๐.๐๐  น  ถึง ๑๒.๐๐  น.  ณ  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลเสือหงึ  
หมูที่  ๓   หากผูใดไมไดเขาดูสถานที่และรบัฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใหถือวาผูน้ันไดเขาใจรายละเอียดตาง ๆ 
แลว    จะโตแยงสทิธิหรอืประโยชนอื่น ๆ ของตนไมได 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  ต้ังแตวันที่   18     
พฤษภาคม  ๒๕๕5 ถึงวันที่   29   พฤษภาคม  ๒๕๕5 ในวันและเวลาราชการ กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ณ  ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเชียรใหญ  ในวันที่  30    
พฤษภาคม   ๒๕๕5 ต้ังแตเวลา ๐9.0๐ น. ถึง 11.0๐ น.     

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่   31   พฤษภาคม  ๒๕๕5 ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

ผูสนใจติดตอขอรบั / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ     ๑,5๐๐.-    บาท  ไดที่ทําการองคการ
บรหิารสวนตําบลเสอืหึง  ระหวางวันที่   18   พฤษภาคม  ๒๕๕5  ถึงวันท่ี   29   พฤษภาคม  ๒๕๕5  ทาง
เว็บไซต  www. Saerhung.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ – ๗๕๓๘ – ๖๒๒๑  ในวันและเวลา
ราชการ   ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๕.๓๐  น. 

 
  ประกาศ ณ วันที่      18     เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕5 
 
 
    (ลงช่ือ) ……....ดุสิต  ไทรทอง......... 

 ( นายดุสิต  ไทรทอง ) 
                                                                นายกองคการบรหิารสวนตําบลเสอืหงึ 



เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี    2  /  ๒๕๕5 
การจางตามโครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบานง้ิวจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน หมูท่ี  3              
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง ลงวันท่ี   18    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

……………………..……………. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการบกุเบิกและ
ยกระดับถนนสายบานงิ้วจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน  หมูที่  3 โดยใชเครื่องจักรปรบัดินคันทางขนาดกวาง  5  
เมตร  ระยะทาง  1,200  เมตร  ใชวัสดุลูกรังถมถนนขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ระยะทาง  1,200  เมตร  

ปริมาตรลกูรงัไมนอยกวา  720  ลบ.ม. ใชเครื่องจกัรเกลีย่เรียบ  วางทอระบายนํ้าขนาด  0.80 x 1.00 เมตร  
จํานวน  3 จุด ๆละ  8 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน  1  ปาย  สถานที่กอสราง  หมูที่ 3  ตําบลเสือหงึ 
อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ราคากลาง  224,0๐๐.-  บาท ( สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน )  
วงเงินที่ต้ังไวจัดจางครั้งน้ี  219,900.- บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) 

    โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑   แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒   แบบใบเสนอราคา 
๑.๓   แบบสัญญาจาง 
๑.๔   แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสญัญา) 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางทํางานสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผู

ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล 

           ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  112,000.-  บาท   และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 

 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกบัซองสอบราคา ดังน้ี 
          ๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม     

(ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง                                                                                 
                                                        
          ๓.๒  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 ๓.๓ สําเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓ ) 
 ๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรอืใบแจงปริมาณงาน ซึง่จะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                                                                                                        /๓.๕ บัญชีรายการ...........                                                 



                                                              - ๒ - 
๓.๕  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืนพรอมกบัซองสอบราคา 

๔.  การย่ืนซองสอบราคา 
 ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมีเงือ่นไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขที่ตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรอืแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง 
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย 
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
  ราคาที่เสนอ จะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางเสร็จแลวไมเกิน  30 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
 ๔.๔ กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่   2  /๒๕๕5” 
โดยย่ืนโดยตรงตอที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  ต้ังแตวันที่   18   พฤษภาคม  ๒๕๕5 ถึงวันที่    29   
พฤษภาคม  ๒๕๕5  ในวันและเวลาราชการ กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเชียรใหญ ในวันที่   30  พฤษภาคม  ๒๕๕5  ต้ังแตเวลา        
๐9.0๐ น. ถึง ๑1.0๐ น.   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที่    31   พฤษภาคม   ๒๕๕5  ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
เปนตนไป   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ
เชียรใหญ  

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี องคการบรหิารสวนตําบลจะพจิารณาตัดสินดวยราคารวม                                                                          

 

 ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานที่เสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงือ่นไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบลเทาน้ัน   

๕.๓ องคการบรหิารสวนตําบล สงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปน้ี 
                       (๑ ) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                       ( ๒ ) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                                                                       / (๓) เสนอรายละเอียด........... 



                                                          - ๓ - 
                ( ๓ ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น                                                                         

                                            
              ( ๔ ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ

พรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
                    ๕.๕ องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมี
เหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานทีท่าํให
เช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงไดองคการ
บริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน                                                                                               

             
๖.  การทําสญัญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบล  
ภายใน  ๗   วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของ
ราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยาง
ใด ดังตอไปน้ี     
                      ๖.๑ เงินสด 
                      ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรอืกอน
น้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

          ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันระบุในขอ ๑.๔ 
                     ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    ๖.๕  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกนั
ของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางทีม่ี
วงเงินไมเกิน  ๑๐  ลานบาท) 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๗.  คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบรหิารสวนตําบล จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน    หน่ึง    งวด  ดังน้ี 
 
                                                                                / งวดที่ ๑. เปนจํานวน........ 



                                                 - ๔ - 
งวดที่  ๑.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-…..    ของคาจางเมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน

........................................................................................................................................................................................

................................................        ใหแลวเสร็จภายใน  …-…….  วัน                                                            
                                                
งวดที่  ๒.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ……-……  ของคาจางเมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ……… 

………………………………………………………………………………………………………………..….   ………………………………………..  
ใหแลวเสรจ็ภายใน …-….  วัน 

งวดที่  ๓.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-….. ของคาจางเมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
ใหแลวเสรจ็ภายใน  …-…….  วัน 

งวดที่  ๔.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-….. ของคาจางเมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
ใหแลวเสรจ็ภายใน  …-…….  วัน                                                                                                                
   

 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๑๐๐   ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยจนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจ
การจาง 

๘. อัตราคาปรบั 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๙. การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา …-……เดือน    ๑     ป  
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน   ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรบังานครัง้น้ี ไดมาจากงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป  แลวเทาน้ัน 
                     ๑๐.๒ เมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตอง
นําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึง่เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังน้ี 
                        (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                        (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                                                                         / (๓) ในกรณีที่..................... 



 
                                                           - ๕ - 
 
                       (๓)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรบัจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี 
                      ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซึง่องคการบรหิารสวนตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบรหิารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย 
(ถาม)ี รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                                                                                                                             
                       ๑๐.๔ องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสทิธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสงูสุด (ถาม)ี 
             ๑๑. มาตรฐานฝมือชาง 

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. , ปวส. และปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

๑๑.๑…………………………………………………………….. 
๑๑.๒…………………………………………………………….. 
๑๑.๓……………………………………………………………. 

 
            ๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 
 
 
 
                                                                                 
                                       จรัส  คงเกตุ 
                                                                                   องคการบรหิารสวนตําบลเสือหงึ 

                       วันที่     18   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 
 

 
 


