
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
     เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองช้ัน (D.B.S.T.)  

สายซอยพัฒนา 1  หมู่ที่ 4 ต าบลกุแหระ 
        ********************************************************** 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างในโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์
เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ราคากลางของงานก่อสร้าง 290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  145,000.-บาท(หน่ึงแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

           ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   28  สิงหาคม  2557  เวลา 13.30 - 13.45 น . โดยให้มาพร้อมกัน ณ. ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  โดยเจ้าหน้าที่จ าน าไปดูสถานท่ี พร้อมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ณ.สถานท่ีก่อสร้าง ผู้ที่ไม่มาดูสถาน
ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จะถือว่าทราบสภาพและอุปสรรคแล้ว  จะน ามาเป็นข้ออ้างภายหลังมิได้ 

 

           ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม   2557   ถึงวันที่    29  สิงหาคม  2557   ระหว่างเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ 
วันที่  1  กันยายน  2557  ระหว่างเวลา  10.00 – 11.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ ( ท่ีว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ ) โดยถือนาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ ( ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ )เป็นเกณฑ์ และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  2  กันยายน  2557 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. 
เป็นต้นไป  

 

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  
ระหว่าง วันที่   18  สิงหาคม   2557   ถึงวันที่   29  สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.(เว้น
วันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075-354850  ในวันและเวลาราชการ และทาง  WWW.KURAH.GO.TH  (กรณี
มอบอ านาจในการซื้อเอกสารสอบราคาให้น าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน
ของทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจแนบท้ายมาด้วย)  

 
 
 

ประกาศ ณ.วันท่ี   18   เดือน  สงิหาคม   พ.ศ. 2557 
 

(ลงช่ือ) 
 

      
       (นายสจุิต  ช านาญกิจ ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ    
     
      
 
 
 
 
 

 



 

       เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   17 /2557 
การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองช้ัน (D.B.S.T.)  

สายซอยพัฒนา 1  หมู่ที่ 4 ต าบลกุแหระ 
  ลงวันที่   18   สิงหาคม  พ.ศ. 2557    
--------------------------------------------------------- 

                องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์สอบราคาจ้างท า โครงการ 
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายซอยพัฒนา 1  หมู่ที่ 4 ต าบลกุแหระ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กุแหระ เลขที่ 57034  พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ………………………… 
1.6 ………………………… 
2.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานทางราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              2.3  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อย
กว่า 145,000.-บาท(หน่ึงแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 
3.     หลักฐานการเสนอราคา 
           ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
            3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
            3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
            3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  ( ในกรณีที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.3) 
            3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้ง
ก าไรไว้ด้วย 

          3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
 4.       การยื่นซองสอบราคา 
              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องท าการ
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลข 
และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
              4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                     ในการเสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และ
หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว 
                   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า…30…วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
              4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน…60…วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 



 
 

              4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบ
ราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
              4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดย
ระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  “17/2557”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   ระหว่าง
วันที่   18  สิงหาคม  2557   ถึงวันที่   29  สิงหาคม  2557    ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ . ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ วันที่  1  กันยายน  2557  ระหว่างเวลา  10.00 – 
11.30 ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ( ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ )               
           เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการก าหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่    
2  กันยายน  2557 ตั้งแต่เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
           5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  
3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าน้ัน 
          5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
                   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
                   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ,ตก,เตมิ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว ้

   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้
เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได ้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รบัราคา
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
              5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และ
พิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
              ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคา
จ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอรายนั้น 
                6.   การท าสัญญา 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีเงินรายได้เข้าเพียงพอ และผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญา
จ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ 5 % ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
              6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการ
ของทางราชการ 
              6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
              6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการเงินทุนเพื่อการพานิชและประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการต่าง 
ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกัน
ตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท) 
              หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 



 
 
              7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น…………-………งวด  ดังนี ้
                   งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………-…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………-…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………-…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ให้แล้วเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดที่ 4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………-…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน……………………วัน  
                   งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…100…ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงานท้ังหมดให้แล้วเสรจ็ 
เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรยีบร้อย 
              8.  อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ…0.10…..ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน 

     9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……-……..เดือน……2……..ปี  นับถัดจากวันท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…15…วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง 
              10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   
10.2 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติและโอนเงินค่าก่อสร้างจาก  งบประมาณเงิน
งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป แล้วเท่าน้ัน 
10.3        เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง 
แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชนาวี  ดังนี้ 
                   (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชนาวีภายใน  7  
วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรือ
อื่นได้ 
                   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชนาวี 
    10.4     ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับคัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุไว้
ในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     10.5   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการ
จังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 



 
 
 
            11.  มาตรฐานฝีมือชา่ง 

                   เมื่อองค์การบรหิารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไดต้กลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้
เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสรา้งดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือช่างจากกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารบั
ราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
                   11.1………ช่างกอ่สร้าง……………………. 
                   11.2………ช่างโยธา……...………………… 
                   11.3………ช่างส ารวจ……………………… 
              12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครดั 
 
 
 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลกแุหระ 
    (ลงช่ือ) 

 
 

  
   (นายสุจติ  ช านาญกิจ ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
           


