
                                       
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  

เรื่อง สอบราคาจางโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. – ที่ดินนายเติม  หมูที่ 3      
………………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง       มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการบุกเบิกถนนสายจาก
ถนน คสล. – ท่ีดินนายเติม  หมูท่ี  3  โดยดําเนินการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. – ท่ีดินนายเติม  หมูท่ี 3  ใช
เครื่องจักรปรับถนน  ขนาดกวาง   4  เมตร   ระยะทาง   650  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,800 ตารางเมตร   
ใชวัสดุลูกรังปรับปรุงถนน  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ระยะทาง  650  เมตร  ใชวัสดุลูกรัง   จํานวน  840  
ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ยเรียบ  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ปาย  สถานท่ี
กอสราง    หมูท่ี 3   ตําบลเสือหึง  อําเภอเชียรใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ราคากลาง   217,000.-  บาท           
( สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน )   

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน หรืออาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น                               
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา  ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

เสือหึง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

5.  ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา   108,500.-     บาท  

กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันท่ี   30     เดือน  เมษายน  
2558  ระหวางเวลา  10.00 น  ถึง 12.00 น. ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  หมูท่ี  3  หากผูใด
ไมไดเขาดูสถานท่ีและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหถือวาผูนั้นไดเขาใจรายละเอียดตาง ๆ แลว    จะโตแยง
สิทธิหรือประโยชนอ่ืน ๆ ของตนไมได 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง  ตั้งแตวันท่ี   17  เมษายน  2558  
ถึงวันท่ี   1   พฤษภาคม   2558  ในวันและเวลาราชการ และ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเชียรใหญ  ในวันท่ี   6  พฤษภาคม   2558  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. 

                        
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี    7     พฤษภาคม   2558  ตั้งแตเวลา   10.30 น.  เปนตนไป  

ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเชียรใหญ  
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ผูสนใจติดตอขอรับ / ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ     1,000.-    บาท  ไดท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลเสือหึง  ระหวางวันท่ี  17  เมษายน  2558  ถึงวันที่    1  พฤษภาคม    2558  ทางเว็บไซต  
www. Saerhung.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  075 - 809248  ในวันและเวลาราชการ   ตั้งแต
เวลา   08.30  น.  ถึง  16.30  น. 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี      17       เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2558 
 
 
 
    (ลงชื่อ................................................ 

( นายนพภาพร  ศรีแค ) 
                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่    15  /  2558 

การจางตามโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. – ที่ดินนายเติม  หมูที่ 3                 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง ลงวันที่    17    เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2558 

……………………..……………. 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง    มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการบุกเบิกถนนสาย

จากถนน คสล. – ท่ีดินนายเติม หมูท่ี  3 โดยดําเนินการบุกเบิกถนนสายจากถนน คสล. – ท่ีดินนายเติม หมูท่ี 3  ใช
เครื่องจักรปรับถนน  ขนาดกวาง   4  เมตร   ระยะทาง   650  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,800 ตารางเมตร   
ใชวัสดุลูกรังปรับปรุงถนน  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ระยะทาง  650  เมตร  ใชวัสดุลูกรัง   จํานวน  840  
ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ยเรียบ  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ปาย  สถานท่ี
กอสราง    หมูท่ี 3   ตําบลเสือหึง  อําเภอเชียรใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ราคากลาง   217,000.-  บาท           
( สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน )            

    โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1   แบบรูปรายการละเอียด 
1.2   แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบสัญญาจาง 
1.4   แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
                                             

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง และ

ตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

           2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  2.3  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา  ใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลเสือหึง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

 2.4 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  108,500.-  บาท   และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ                                     

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้  
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 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม    (ถา

มี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง                       
          3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง

นามในใบเสนอราคาแทน 
 3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงาน
ตามขอ 2.3 ) 
 3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
                     3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยืนพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขท่ีตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว                                             
   

    ราคาท่ีเสนอ จะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
 4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางเสร็จแลวไมเกิน  60 วัน นับถัดจาก
วันท่ีลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
 4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจในเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี   15  / 2558” 
โดยยื่นโดยตรงตอ  องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง   ตั้งแตวันท่ี  17   เมษายน  2558 ถึงวันท่ี   1  พฤษภาคม  
2558  ในวันและเวลาราชการ และกําหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเชียรใหญ ในวันท่ี   6  พฤษภาคม  2558  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น.   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันท่ี  7   พฤษภาคม   2558  ตั้งแตเวลา  10.30 น.  เปนตนไป   ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเชียรใหญ  
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5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม                                                                                                     
 

 5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานท่ีเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา
ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  

5.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้ 
                       (1 ) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                       ( 2 ) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา                                                                       
                ( 3 ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน                                                                 

              ( 4 ) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไว                                                     

           
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                    5.5 องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการ
บริหารสวนตําบล มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น   
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6.  การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ1 .3 กับองคการบริหารสวนตําบล  
ภายใน  7   วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้     
                      6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

          6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันระบุในขอ 1.4 
                     6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    6.5  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมี
วงเงินไมเกิน  10  ลานบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕   วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 7.  คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบล จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  หนึ่ง   งวด (งวดเดียว)  ดังนี ้                                                                     
                                                                                 
งวดท่ี  1.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-…..    ของคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

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

.............................................        ใหแลวเสร็จภายใน  …-…….  วัน                                                              
                                                  
งวดท่ี  2.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ……-……  ของคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ……… 

………………………………………………………………………………………………………………..….   ………………………………………...  
ใหแลวเสร็จภายใน …-….  วัน 

งวดท่ี  3.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-….. ของคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….   
ใหแลวเสร็จภายใน  …-…….  วัน 

งวดท่ี  4.  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ …-….. ของคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน …………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….   
ใหแลวเสร็จภายใน  …-…….  วัน        
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งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   100   ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ท้ังหมดใหแลว

เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยจนเปนท่ีพอใจแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
8.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1 .3 แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา …-……เดือน    1     ป  
นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
          10.1 เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณ  เงินจายขาดเงินสะสม ประจําป 2558 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณ  เงินจายขาดเงินสะสม ประจําป 2558  แลวเทานั้น 
                     10.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                                                                               

  (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                     (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน                                   
                        (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี 
                      10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ                                                                                                                            
                       10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)   
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  11. มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ,   
ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 

11.1…………ชางกอสราง………………………………….. 
11.2…………………………………………………………….. 
11.3……………………………………………………………. 

 
            12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                   องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง 

                     วันท่ี    17     เดือน    เมษายน  พ.ศ.  2558 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
	ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
	เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่    15  /  2558

