
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 
ตามโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห์

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองตาเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ต าบลหนองพันจันทร์  อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ลงวันที่  1   มีนาคม  2559 

………………………………………… 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” 

มีความประสงค์จะสอบราคาจา้งโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   สายหนอง

ตาเล็ก-รางเสน่ห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.05 เมตร          

ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.หนองพันจันทร์

ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย    

ณ  ถนนสายหนองตาเล็ก –รางเสน่ห์ หมู่ที่ 8   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

     1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

     1.2 แบบใบเสนอราคา 

     1.3 แบบสัญญาจา้ง 

       1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

  1) หลักประกันซอง 

  2) หลักประกันสัญญา 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

     2.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจา้งท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน

ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืห้ามติดต่อ หรอื

หา้มเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

     2.2 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

     2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ยกว่า 810,000.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย

บัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเชื่อถือ 
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     2.4 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ (e-gp) และจะต้องได้รับอนุมัตแิล้วเท่านั้น 

     2.5  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งวางหลักประกันซองพรอ้มยื่นซองเสนอราคา โดยใช้

หลักประกันซองอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอัตราร้อยละ 5 ของราคากลาง จ านวน 81,000.-บาท  

(แปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

     2.6 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ขอสงวนสิทธิวา่ “จะลงนามในสัญญา

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงนิประจ างวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้วเท่านั้น เมื่อ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะเร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”  

 3. หลักฐานการเสนอราคา 

     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาและต้องรับรอง

เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่า เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุก

ประการคอื 

     3.1 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

     3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

     3.3 ส าเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

     3.4 บัญชรีายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

     3.5 บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกับซองสอบราคา 

     3.6 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชกีลางก่อนวัน

ยื่นซองสอบราคา) 

 4. การยื่นซองสอบราคา 

     4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน

เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มกีารขูดลบหรอืแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม 

แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

     4.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างใหค้รบถ้วน 

      ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาต่อหนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ ราคา

รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกันใหถ้ือตัวหนังสือเป็น

ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
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  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

     4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   60 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากองค์การบริหารส่วนต าบลใหเ้ริ่มท างาน 

     4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้

ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

     4.5ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ในหน้าซองว่า ‘ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 

1/2559” โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่  1  มีนาคม 2559   ถึง  วันที่     14 

มีนาคม 2559 ณ กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ เวลา 08.30-16.30 น. และใน

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ยื่นซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ห้องส านักงานท้องถ่ินอ าเภอบ้านคา บริเวณชั้น 1  ที่ว่าการ

อ าเภอบ้านคา ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

  เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2559    ตั้งแต่เวลา 

09.30 – 10.30 น. 

 5.  หลักประกันซอง 

     ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช้หลักประกัน

อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  81,000.-บาท (แปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

      5.1 เงนิสด 

  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น

ซองสอบราคา หรอืก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ 1.4(1) 

  5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  5.5 หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้กอบกิจการเงนิทุนเพื่อ

การพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือ
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เวียนให้ส่วนราชการ  ต่าง  ๆ หรอืหน่วยการบรหิาราชการส่วนท้องถ่ินทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้

ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังรุบุในข้อ 1.4 (1) 

  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์จะคนืให้ผู้เสนอ

ราคาหรอืผู้ค้ าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรยีบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้

เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคนืให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาข้อตกลง

หรอืเมื่อผู้เสนอราคาให้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
  
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

     6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม 

     6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กน้อย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณา

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

     6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  (2) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง

ใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

  (3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญหรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ

ชื่อพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

     6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรอื

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญาหาก

หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

     6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์
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ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคา

จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรอืมีการ

สมยอมกันในการเสนอราคา 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา

ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง 

ไม่เป็นที่รับฟังได้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
  

 7. การท าสัญญาจ้าง 

     ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ

ร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดย

ใช้หลักประกัน 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

     7.1 เงินสด 

     7.2เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หนา้นั้นไมเ่กิน 3 วันท าการของทางราชการ 

     7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

     7.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา  

(ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

     7.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้แจ้งเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสอื

ค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด 
 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

     องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงนิค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้ 

  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้

แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างทุกรายการ รวมทั้งท าความสะอาด

สถานที่ก่อสรา้งใหเ้รียบร้อย แล้วเสร็จภายใน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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 9. อัตราค่าปรับ 

     ค่าปรับตามสัญญาจา้งจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

     ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป ี

นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้

ดีดังเดิมภายใน    7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 

 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

       11.1 เงินคา่จา้งส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ จะลงนามในสัญญา

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นแล้วเท่าน้ัน  
       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งน้ี เป็นเงนิทั้งสิ้น    

1,620,000.-บาท (-หน่ึงล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 

       11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้    ตก

ลงจา้งตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

  (1) แจ้งการสั่ง หรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็น

ของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย

นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือื่นที่มใิช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น 

หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 



 7 

 

       11.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรอืข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลจะริบหลักประกันซอง หรอื

เรียกร้องจากผูอ้อกหนังสอืค าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

       11.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 12. มาตรฐานฝีมือช่าง 

       เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้สนอราคา

จะต้องมแีละใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืช่างจากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรอืผูม้ี

วุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ

ได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขา

ข่าง ดังตอ่ไปนี้ 

       11.1 ช่างก่อสร้าง 

       11.2 ช่างส ารวจ 

       11.3 ช่างโยธา 

 12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 

 

  (นางสาวดารัณ  ฆฤณกีัมพู ) 

    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

    วันที่   1  เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2559 
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