
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน  หมู่ที่  5  ตําบลบางใหญ่ 
  ............................................................................. 

 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร ระยะทาง 1,520 เมตร ราคากลาง 637,700 บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กําหนดงาน
แล้วเสร็จ  60 วัน         

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  318,850.- บาท 
 

 กําหนดดูสถานที่ ก่อสร้าง  ในวันที่   7 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา  10.00    น .               
ถึง     11.00     น.  พร้อมกัน  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่         -       เวลา        -        น.  เป็นต้นไป  ณ            -          ระหว่าง 
เวลา               -          น.   ถึง         -           น. ณ             -            .  

 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแต่วันที่  25 สิงหาคม 2554   ถึงวันที่   7 กันยายน 2554    
ระหว่างเวลา   08.30 น. ถึง  16.30  น.  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง  และกําหนดวันรับซองสอบราคาวันสุดท้าย  ในวันที่  8 กันยายน 2554  ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  
12.00 น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ช้ัน 2 
ที่ว่าการอําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง   

  กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   9 กันยายน 2554   ต้ังแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป 
 
 

 ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท  ได้ที่  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ระหว่างวันที่  25 สิงหาคม 2554  ถึงวันที่  7 กันยายน 2554  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  0-7786-0656-7  ในวันและเวลาราชการ 
 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................... 
       (นายบุญส่ง  หนูหนัน) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 

 



 

 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2554 

การจ้างทํา  โครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน  หมู่ที่  5  ตําบลบางใหญ่ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2554 

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

   องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่  อําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน  หมู่ที่  5  
ขนาดผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1,520 เมตร ราคากลาง 637,700 บาท (หก
แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  กําหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  
ดังต่อไปนี้ 
 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ……………………………………………………………………………….. 
1.6 ………………………………………………………………………………. 

 

 2.  คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
                 2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง  และตอ้งไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ    หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรอืห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารสว่นตําบล 
                           2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น 
 

   2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  318,850.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เชื่อถือ 

  2.4 กรณีผู้เสนอราคาหรือเสนองานเป็นรัฐวิสาหกิจ  องค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
ตรวจสอบเอกสาร  ดังนี้  บัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมและบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  หนังสือรับรองการจดทะเบียน  นิติ
บุคคลแล้วแต่ประเภทของรัฐวิสาหกิจประเภทนั้น ๆ (ต้องแนบกับเอกสารสอบราคามาด้วย) 

 
/3.  หลักฐานการเสนอราคา 
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                  3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกําหนด

ผลงานตามข้อ 2.3 ) 
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองสอบราคา 
 

 4.  การยื่นซองสอบราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก   เติม  แก้ไข   
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
     ในการเสนอราคา  ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

     ราคาที่เสนอ  จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    30    วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้                        

 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   60   วัน   นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
                   4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่ตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  1/2554” 
โดยย่ืนตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแต่วันที่  25 สิงหาคม 2554   ถึงวันที่   
7 กันยายน 2554    ระหว่างเวลา   08.30 น. ถึง  16.30  น.  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  และกําหนดวันรับซองสอบราคาวันสุดท้าย  ในวันที่  8 กันยายน 2554  ต้ังแต่
เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00 น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ ช้ัน 2 ที่ว่าการอําเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง   

 /เมื่อพ้นกําหนดเวลา........................ 
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                       เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   9 กันยายน  2554  ต้ั งแ ต่ เวลา                  
09.30 น. เป็นต้นไป   
 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
               5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

                         5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือที่ผิดแผกจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

     5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 

                                    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

                                    (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอยา่ง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น                                       

           (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้ 

                          5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                           5.5   องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และ
ลงโทษการเสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้   
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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6.  การทําสญัญาจ้าง 

   ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                      6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 
1.4 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญา
จ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)      
  หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  (สัญญาเปน็ราคาเหมารวม) 
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด   ดังนี้ 
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุง

ถนนซอยหลุมถ่าน หมู่ที่  5  ขนาดผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร  ระยะทาง 1,520 เมตร  
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย     
 

             8.  อัตราค่าปรบั 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

 9.  การรับประกันความชํารดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   1    ปี นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดี
ดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
                            10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจาก การจ่ายขาดเงินสะสม   

     การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจาก การจ่ายขาดเงินสะสม  แล้วเท่านั้น 
                  10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้       
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 
                                         (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                         (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                          (3)  ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                           10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย   (ถ้า
มี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                           10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
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 11.  มาตรฐานฝีมือช่าง  
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  
ปวช.  ปวส.  และ  ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาดังนี้   
  11.1    ปวส.  ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง  จํานวน  1  คน   
 

                 12.   ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้งผูร้บัจ้างพงึปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบยีบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

                            องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 
 
 
 

                    วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  
 


