
       ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ 
     เร่ือง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนลาดแบบเซอรเฟรชทรีตเมนตสองช้ัน(D.B.S.T.) 

 สายควนประชาสรรค - ทุงนาใหญ หมูท่ี 1 ตําบลกุแหระ 
        ********************************************************** 

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ มีความประสงคจะสอบราคาจาง โครงการกอสรางถนนลาดแบบเซอรเฟรชทรีตเมนต
สองช้ัน(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค - ทุงนาใหญ หมูที่ 1 ตําบลกุแหระ ราคากลางของงานกอสราง 759,000.-บาท (-เจ็ดแสนหา
หม่ืนเกาพันบาทถวน-) 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
       ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง ซึง่มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 379,5๐๐บาท (สาม

แสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 
       ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

          ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละ
สิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

      ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ ณ.  วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครัง้น้ี 

 

             กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี   29  สิงหาคม  2560  เวลา 10.00 - 10.30 น . โดยใหมาพรอมกัน ณ. ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ  โดยเจาหนาท่ีจะนําไปดูสถานท่ี พรอมรบัฟงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ.สถานท่ีกอสราง ผูท่ีไมมาดูสถาน
ตามวันและเวลาดังกลาว ท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ จะถือวาทราบสภาพและอุปสรรคแลว  จะนํามาเปนขออางภายหลังมิได 

 

              กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแตวันท่ี  17  สิงหาคม 2560   ถึงวันท่ี   30  สิงหาคม  2560   ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ ตําบลกุแหระ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ วันที่  31  
สิงหาคม  2560 ระหวางเวลา  10.30 – 11.00 น. ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ ( ท่ีวาการอําเภอทุงใหญ ) โดยถือนาฬิกาของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
 ( ท่ีวาการอําเภอทุงใหญ )เปนเกณฑ และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  1  กันยายน  2560 ต้ังแตเวลา  10.30 น. เปนตนไป  

 

            ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท(หน่ึงพันบาทถวน) ไดท่ี  องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ  
ระหวาง วันท่ี   17  สิงหาคม 2560   ถึงวันท่ี   30  สิงหาคม  2560  ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.(เวน
วันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  075- 355930,075- 354850  ในวันและเวลาราชการ และทาง  
WWW.KURAH.GO.TH  (กรณีมอบอํานาจในการซื้อเอกสารสอบราคาใหนําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาทะเบียน
บานและสําเนาบัตรประชาชนของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจแนบทายมาดวย  
 
 
 

ประกาศ ณ.วันท่ี    17    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

(ลงชื่อ) 
 

 
      

       (นายสุจิต  ชํานาญกิจ ) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ    

     
      
 
 



 

  เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี   4 /2560 
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ  

เร่ือง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนลาดแบบเซอรเฟรชทรีตเมนตสองช้ัน(D.B.S.T.) 
สายควนประชาสรรค - ทุงนาใหญ หมูท่ี 1 ตําบลกุแหระ 

  ลงวันท่ี   17 สิงหาคม พ.ศ. 2560    
--------------------------------------------------------- 

                องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคสอบราคาจางทํา โครงการ
กอสรางถนนลาดแบบเซอรเฟรชทรีตเมนตสองช้ัน(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค - ทุงนาใหญ หมูที่ 1  โดยทําการกอสรางถนนลาด
แบบเซอรเฟรชทรีตเมนตสองช้ัน(D.B.S.T.) ความกวางเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,050 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กุแหระ พรอมปกปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ต้ังจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุแหระ  อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ………………………… 
1.6 ………………………… 
2.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
              2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานทางราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
              2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
              2.3  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา 379,5๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
3.     หลักฐานการเสนอราคา 
           ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังน้ี 
            3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม(ถามี)พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
            3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
            3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  ( ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตามขอ 2.3) 
            3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ัง
กําไรไวดวย 

          3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 
 4.       การยื่นซองสอบราคา 
              4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองทําการ
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลข 
และตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา 
(ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
              4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                     ในการเสนอราคา   ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และ
หรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไว
แลว 
                   
 
 



 
 ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…30…วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคา

ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
              4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…60…วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
              4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบ
ราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
              4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดย
ระบุไวท่ีหนาซองวา ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  4/2560  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล   ระหวางวันท่ี   
17  สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี  30 สิงหาคม  2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ . สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลกุแหระ ตําบลกุแหระ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ  31 สิงหาคม  2560  ระหวางเวลา  10.30 – 11.00 น. ณ. 
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ท่ีวาการอําเภอทุงใหญ ) เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซอง
สอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการกําหนดวันเปดซองสอบราคาในวันท่ี  1 กันยายน ต้ังแตเวลา  10.30 น.  
เปนตนไป 
 5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
           5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  
3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอรายน้ัน  เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 
          5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปน้ี 
                   (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการ
บริหารสวนตําบล 
                   (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ,ตก,เติม,แกไข,เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผู
เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
              5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และ
พิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
              ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคา
จางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอรายน้ัน 
                6.   การทําสัญญา 
                  องคการบริหารสวนตําบลกุแหระจะเรียกทําสัญญาก็ตอเมื่อมีเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนเขาเพียงพอ และผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ  1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 % ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

6.1 เงินสด 
              6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการ
ของทางราชการ 
              6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 
              6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 
 



 
     6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการการเงินทุนเพ่ือการพานิชและประกอบธุรกิจค้ํา

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหหนวยงานราชการตาง 
ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกัน
ตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  ลานบาท) 
              หลักประกันสัญญาน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว 
              7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                   องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน…………-………งวด  ดังน้ี 
                   งวดท่ี 1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………-…………….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดท่ี 2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………-…………….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดท่ี 3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………-…………….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………………วัน   
                   งวดท่ี 4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………-…………….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………………วัน  
                   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…100…ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ 
เรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 

              8.  อัตราคาปรับ 
                   คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ…0.10…..ของคาจางตามสัญญาจางตอวัน 

     9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  แลวแตกรณี  จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-……..เดือน……2……..ป  นับถัดจากวันท่ีองคการ 
บริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…15…วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
              10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี  ไดมาจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   
10.2 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติและโอนเงินคากอสรางจาก งบประมาณเงิน
งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป แลวเทาน้ัน 
10.3        เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบราคาจาง 
แลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมี
เรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพานิชนาวี  ดังน้ี 
                   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพานิชนาวีภายใน  7  
วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกเรือ
อ่ืนได 

 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  
เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพานิชนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต
เชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                   (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามขอ  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพานิชนาวี 
    10.4     ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดรับคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุไว
ในขอ 6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     10.5   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการ
จังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
 



 
 

            11.  มาตรฐานฝมือชาง 
                   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว  ผู
เสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
 
                   11.1………ชางกอสราง……………………. 
                   11.2………ชางโยธา……...………………… 
                   11.3………ชางสํารวจ……………………… 
 
              12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 
 
 

       องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ 
    (ลงชื่อ) 

 
 

  
   (นายสุจิต  ชํานาญกิจ ) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุแหระ 
           


	เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.)
	สายควนประชาสรรค์ - ทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ
	เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   4 /2560
	ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
	เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.)
	สายควนประชาสรรค์ - ทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ
	ลงวันที่   17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

