
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรูด 
เร่ือง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนลาดยางสายบนควน  หมูท่ี  4    

------------------------------------------------------- 
                     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกรูด   อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี      มีความประสงคจะสอบ
ราคาจาง    โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบนควน  หมูที่  4   ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง  5.00  เมตร  
ระยะทางไมนอยกวา  850  เมตร  หนา  0.03  เมตร  มีรายละเอียดงานดังตอไปนี้  

1.  บุกเบิกถนน  กวาง  6.00  เมตร  ยาว  850  เมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน 
2.  ช้ันพื้นทาง  หินคลุกหนา  0.15  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  1,071  ลูกบาศกเมตร 
3.  ผิวจราจร  แอสฟลทติกคอนกรีตหนา  0.03  เมตร 
4.  งานตีเสนจราจร  แบงชองจราจร 
5.  งานวางทอระบายน้ํา  ทอ คสล. มอก. ขนาด 0.80 x 1.00 x 8.00  เมตร  จํานวน  2  จุด 
รายละเอียดอื่น ๆ  ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง  เลขที่  ท.1-03  และตามแบบแปลนที่

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด   พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ    
ราคากลางตั้งไว  1,653,000  บาท 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
             1.   เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 

2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิาร  
      ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทงานเดียวกนั  ในวงเงินไมนอยกวา   661,200  บาท   

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันท่ี   29   มีนาคม  2553   ระหวางเวลา  13.00  น. ถึง  14.00    น.  
ณ  ท่ีทําการ อบต.กรูด และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันท่ี  29     มีนาคม  2552  เวลา  14.30  น. 
เปนตนไป   (กรณีไมเขามาตามกําหนดเวลาดูสถานที่องคการบริหารสวนตําบลกรูดถือวาทานรับทราบสถานที่
กอสรางแลว)     
                กําหนดยื่นซองสอบราคา   วันท่ี   30   มีนาคม  2553      ระหวางเวลา  09.30 น.   ถึง   10.30   น.      
ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอพุนพนิ)  
กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  30  มีนาคม  2553   เวลา 10.40 น.  เปนตนไป     

  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลกรูด  จะลงนามกอหนี้ผูกพันงบประมาณตอเม่ือไดรับอนุมัติ       
เงินประจํางวดแลว 

 
/  ผูสนใจติดตอ... 

 
 



                   ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการในราคาชุดละ   5,000   บาท   ไดที่องคการบริหาร
สวนตําบลกรดู   ระหวางวนัท่ี   16 – 29    มีนาคม  2553  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   0-7740-1100 ,          
0-7740-1204   ในวนัและเวลาราชการ  และทางเว็บไซต  www.krud.go.th

 
                        ประกาศ ณ วันท่ี    15   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2553 
 
                      (ลงชื่อ) 
                                                       (นายสุชาต ิ  วิรินทร) 
                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลกรูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krud.go.th/


เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี   1 /2553 
การจางทําโครงการกอสรางถนนลาดยางสายบนควน  หมูท่ี  4    

                                      ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรูด  ลงวันท่ี   15   มีนาคม  2553               
…………………………… 

 
                    องคการบริหารสวนตําบลกรดู   ซ่ึงตอไปนีเ้รียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”     มีความประสงค 
จะสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนลาดยางสายบนควน  หมูที่  4   ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง  5.00  
เมตร  ระยะทางไมนอยกวา  850  เมตร  หนา  0.03  เมตร  มีรายละเอียดงานดังตอไปนี้  

1.  บุกเบิกถนน  กวาง  6.00  เมตร  ยาว  850  เมตร  พรอมเกรดบดอัดแนน 
2.  ช้ันพื้นทาง  หินคลุกหนา  0.15  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  1,071  ลูกบาศกเมตร 
3.  ผิวจราจร  แอสฟลทติกคอนกรีตหนา  0.03  เมตร 
4.  งานตีเสนจราจร  แบงชองจราจร 
5.  งานวางทอระบายน้ํา  ทอ คสล. มอก. ขนาด 0.80 x 1.00 x 8.00  เมตร  จํานวน  2  จุด 
รายละเอียดอื่น ๆ  ตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง  เลขที่  ท.1-03  และตามแบบแปลนที่

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด    พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ    
ราคากลางตั้งไว  1,653,000  บาท 
 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
   

  1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
     1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

     1.2 แบบใบเสนอราคา 
     1.3 แบบสัญญาจาง 

    1.4 แบบหนังสือค้ําประกนั (หลักประกนัสัญญา) 
    1.5 แบบแปลนโครงการ  
    1.6 แบบปายมาตรฐานโครงการ   

 
2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง     และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีน

ช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

 
/  2.2  ผูเสนอราคาตอง... 
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          2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน         ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานัน้ 
           2.3   ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานงานกอสรางประเภทเดียวกนั
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  661,200   บาท   และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

 
   3. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
      3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัท และสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
         3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 
            บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

      3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณทีี่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3) 
       3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
       3.5   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 

4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข   
เปลี่ยนแปลง   จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทกุแหง 

4.2     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   ใน
การเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท      และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาตอหนวย 
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้      ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตวัหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนงัสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60 วัน  นับแตวนัเปดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

/  4.3  ผูเสนอราคา... 
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       4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 
                                4.4    กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา    แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   เลขท่ี    1/2553 
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล   วันท่ี  30  มีนาคม  2553   ระหวางเวลา  09.30 น .    ถึง  10.30  น.    ณ   
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอพุนพิน) เมื่อ
พนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปด
ซองสอบราคาในวันที่  30  มีนาคม  2553    ตั้งแตเวลา  10.40  น. เปนตนไป 
 

         5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
          5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม  

          5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ    2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย     หรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

          5.3   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล  
      (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ   หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
              5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกบั 
ผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

/  5.5  องคการบริหารสวนตําบล... 
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         5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทัง้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน 
หากมีเหตุที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาในกรณีที่ผูเสนอ
ราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบรูณ  หากคําชีแ้จงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
                         
                          6. การทําสัญญาจาง 
                                    ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล  ภายใน  7  วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
หา ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยดึถือไวในขณะทาํสัญญา     โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1   เงินสด 
             6.2 เชค็ที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทาํการของทางราชการ 
               6.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ 1.4 
                      6.4    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี่ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลวจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
 

/  งวดที่  1... 
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งวดที่ 1  เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ.......-.......ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……… 

…………………………………………………………………-………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
ใหแลวเสร็จภายใน……-……..วัน 
                               งวดที่ 2  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…-…ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………-………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแลวเสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดที่ 3  เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ…-…ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน………… 
……………………………………………………………….…-………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแลวเสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดที่ 4  เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ…-…ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแลวเสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..100…ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 
 

          8. อัตราคาปรับ 
                  คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

       
         9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ      หรือทําสัญญาจางตามแบบดงัระบุในขอ 1.3    
แลวแตกรณีจะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  -   เดือน   2  ป  
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน    15     วัน นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

         10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
       10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณ เงินอุดหนนุท่ัวไปภายใต

แผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง  2555  ประจําป  พ.ศ.  2553    แลวเทานั้น     
/  การลงนาม... 
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       การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากงบประมาณ เงินอุดหนนุท่ัวไปภายใตแผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําป  พ.ศ. 2553  (จะลงนามกอหนี้
ผูกพันงบประมาณตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว)  แลวเทานัน้   

                    10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี้ 

(1)   แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย      เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย     ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                    (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
พาณิชยนาว ี

 
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย 

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6      องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหาย 
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิม่เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวดัหรือสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 
 

11. มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฎิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมแีละ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม    หรือผูมีวุฒิบตัรระดับ   ปวช.   
ปวส.   และ ปวท.หรือเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ   
10    ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

 
/  11.1……. 
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 11.1……………………ชางกอสราง.…………………………………. 
 11.2…………………………-…………………………………………. 
 11.3…………………………-…………………………………………. 

 
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฎิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ 

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด    
 
                                               องคการบริหารสวนตําบลกรูด 
 
 
                วันที่  15  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2553  
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