
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง      สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านหนองซึก หมู่ที่ 8   
…………………………………………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองซึก หมู่ที่ 8  โดยทําการยกร่องดินขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 1,372.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร Slope 1:2.0 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ช้ัน 3) Ø0.60 x 1.00 
เมตร จํานวน 36 ท่อน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,976 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย ราคากลาง 327,000.-บาท 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.   เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า   50 % ของราคากลาง  
  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง  11.00 
น.        ณ  สถานที่ก่อสร้าง และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก หากผู้ซื้อแบบไมไ่ปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่า
รับทราบคําช้ีแจงทุกประการและไม่สามารถถือเป็นข้อโต้แย้งไดใ้นภายหลัง 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 

2555 ในวันและเวลาราชการ  ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก และกําหนดยื่นซองสอบราคา
ในวันท่ี  4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอจัตุรัส ช้ัน 2) จังหวัดชัยภูมิ  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี 
5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ระหว่างวันท่ี  21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ถึงวันท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 
2555  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   044-056005  ต่อ 15 หรือ 
www.nongbuokhok.org 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   19   เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2555 
 

           (ลงช่ือ)     จอย   ชาวจันทึก    
                      (นายจอย  ชาวจันทึก) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  2 / 2555 

การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จํานวน 1  โครงการ 
 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   ลงวันท่ี  19 เดือน มนีาคม พ.ศ.2555 

 
          องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความ
ประสงค์        จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองซึก หมู่ที่ 8  โดยทําการยกร่องดิน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,372.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร Slope 1:2.0 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
(มอก.ช้ัน 3) Ø0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 36 ท่อน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,976 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ป้าย ราคากลาง 327,000.-บาท  
          โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

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

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง   และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา 
กับองค์การบริหารส่วนตําบล 
               2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น 
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ัง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
               2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 50 % ของราคากลางและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิห้มฐีานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเช่ือถือพร้อมแนบสําเนาสัญญาจ้าง
ของผลงานด้วย 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
             3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)   
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
       3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่น 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

/3.3 สําเนาหนังสือ............ 
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     3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน 
ตามข้อ 2.3) 
        3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
        3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือช่ือผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้อง 
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น

ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคา ไม่
น้อยกว่า  180  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้

เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
        ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วน

และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาผู้เสนอราคา
จะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุที่

หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  2/2555 โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตั้งแต่วันที่  21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ  ณ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   และกําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี  4 เดือน เมษายน พ.ศ.
2555 ในเวลาราชการ    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่า

การอําเภอจัตุรัส ช้ัน 2) จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อพ้นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา   
09.00  น.  เป็นต้นไป 

 
/5. หลักเกณฑ์และ........... 
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5.  หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม(แต่ละ
โครงการ) 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ 1, 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ     ราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญหรือมีผล
ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามไิด้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธใิห้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 

5.6 ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย 
ใดๆ มไิด้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งานหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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6.  การทําสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายใน….. 3….. วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไวใ้นขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดัง   ต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง  ประเทศ
ไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ  ธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น………1……..งวด    ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ………-…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…….. 

……………………………………-…………………………………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………..วัน 
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ………-…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…….. 

……………………………………-……………………………………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………..วัน 
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ………-…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…….. 

……………………………………-…………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………..วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……100..….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ……0.10……ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
 

/9. การรับประกัน........... 
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9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  1  ปี   นับถัดจากวันที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ……15…….วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่นๆ 

10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2555   การเรียกมาทําสัญญาและลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลมีเงิน
รายได้เพียงพอกับงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่าน้ัน 

10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการส่ังหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ   
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ    
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีห้ 

(3) บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มใิช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

 

(4) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนดดังระบุไวใ้น   ข้อ 6    องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย   (ถ้า
มี)          รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

/11. มาตรฐานฝีมือช่าง......... 
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11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ  . รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1 ………สาขาก่อสร้าง………………………………… 
11.2 …………………………….………………………………… 

 12.ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้

โดยเคร่งครัด 
 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

         จอย   ชาวจันทึก 
 

                                                    (นายจอย  ชาวจันทึก) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

                        วันที่  19  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2555 

 


