
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เรื่อง สอบราคาจางเหมากําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

****************************** 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  มีความประสงคจะสอบราคา

จางเหมากําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ประจําปงบประมาณ 2558       ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  
2557  -  เดือนกันยายน  2558  จํานวน  11  เดือน  งบประมาณดําเนินการ  450,000.-บาท  (-ส่ีแสนหาหม่ืน
บาทถวน-) 
  ราคานี้เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูชนะการสอบราคา  องคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว จะพิจารณาในราคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ สวน

ทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา..........-.......... บาท 
4. ในการซื้อเอกสารสอบราคาผูประกอบการตองนําตนฉบับทะเบียนการคา  และพรอมกับ สําเนา

ทะเบียนการคา  มาแสดงในการนั้นดวย 
กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี  13 – 24  ตุลาคม    2557   ณ ท่ีทําการ อบต. แหลมบัว  วันเวลาราชการ 

และในวันท่ี  27  ตุลาคม    2557 ระหวางเวลา ..…..08.30…..  น.  ถึง  .......16.30….น.  ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ (หองทองถิ่นอําเภอนครชัยศรี)  ยื่นกับเจาหนาท่ีรับซอง  และกําหนด
เปดซองสอบราคาในวันท่ี  28  ตุลาคม    2557  ตั้งแตเวลา ....10.00.....น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ
การจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี)                             

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.-  บาท  ไดที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมบัว   ระหวางวันท่ี  13  – 27 ตุลาคม   2557  ตั้งแตเวลา   08.30 – 16.30น.       ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตwww.gprocurement.go.th และ www.Laembua.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทไดท่ี
หมายเลข  0-3498-7089  ในวันเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   13   ตลุาคม   พ.ศ. 2557 
 
 
 

                 (ลงชื่อ)  
                  (นายสงคราม   หวยกรดวัฒนา) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.laembua.go.th/


 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี   1 / 2558 
โครงการจางเหมากําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันท่ี  13  ตุลาคม  2557 
************************************** 

 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา“องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ

สอบราคาจางเหมากําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ประจําปงบประมาณ 2558  ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2557 – เดือนกันยายน 2558  จํานวน  11  เดือน  งบประมาณดําเนินการ   450,000.- บาท    (สี่
แสนหาหม่ืนบาทถวน)  

 

 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจาง 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
  1.5                        -                             . 
  1.6                         -                            . 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
                    2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา..............-...............บาท  และผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติ  ใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ   

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม(ถามี) 
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3) 

3.4 บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
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4.  การย่ืนซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคา      ตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้         โดยไมมี 

เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวน
เงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา(ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคา  จะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ

ตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    90    วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
4.3 ผูเสนอราคา  จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลว ไมเกิน   11  เดือน  นับถัดจากวันลง 

นามในสัญญาซ้ือขาย  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล  ใหเริ่มทํางาน 
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี

ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 1/2558   
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ในวนัท่ี  13  ตุลาคม  2557  ถึงวันท่ี  24  ตุลาคม  2557  
ระหวางเวลา  08.30 น -16.30 น. ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  และในวันท่ี  27  ตุลาคม  
2557 ระหวางเวลา  08.30 น -16.30 น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะ
ไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการรับซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  28  ตุลาคม 
2557   ตั้งแตเวลา  10.00  น.   เปนตนไป 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2.  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผกไป
จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ขอสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณี  ดังตอไปนี้.- 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
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 (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อ พรอมประทับตรา(ถามี) กํากับไว  

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผู
เสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว  ไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมี
เหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได   
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทํา
ใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคา  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายใน 1 พฤศจิกายน 2557 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละหาของราคาคาจางท่ีสอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้.- 
  6.1 เงินสด 

6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ 
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วัน ทําการของทางราชการ 

6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
  6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร  ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมี
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 
  หลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา(ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
     องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน        11           งวด  ดังนี้.- 

งวดท่ี 1   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         100            ของคาจาง  (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนพฤศจิกายน 2557) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย   ใหแลวเสร็จภายใน  วันท่ี   30   
พฤศจิกายน  2557         
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  งวดท่ี 2   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ          100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนธันวาคม 2557)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายใน  วันท่ี   31   ธันวาคม   
2557         

งวดท่ี 3   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนมกราคม  2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย   ใหแลวเสร็จภายใน  วันท่ี  31  มกราคม   
2558         

งวดท่ี 4   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ          100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนกุมภาพันธ 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายใน วันท่ี 28 กุมภาพันธ   
2558        
   งวดท่ี 5   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ          100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนมีนาคม 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  กําจัดขยะมูลฝอย   ใหแลวเสร็จภายใน  วันท่ี   31  มีนาคม   
2558       

งวดท่ี 6   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนเมษายน 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   30   เมษายน   
2558         

งวดท่ี 7   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนพฤษภาคม 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม   
2558         

งวดท่ี 8   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100            ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนมิถุนายน 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี   30  มิถุนายน   
2558         
   งวดท่ี 9   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100           ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนกรกฎาคม 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31  กรกฎาคม   
2558         
  งวดท่ี 10   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ           100           ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนสิงหาคม 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  31  สิงหาคม   
2558         

งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         100          ของคาจาง (ตามใบแจงขอรับเงิน
ของเดือนกันยายน 2558)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูลฝอย ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  30  กันยายน   
2558          

8.  อัตราคาปรับ 
    คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ      0.10      ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
     ผูชนะการสอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3  

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา       -     เดือน           
     -    ป นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน      -      วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558 ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข 
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การลงนามในสัญญาจะมีการลงนามในสัญญาจัดจางไดตอเม่ือ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว
มีเงินรายไดเพียงพอแลว  โดยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวสามารถยกเลิกการจัดหาได 
       10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจาง  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้.- 
    (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน  ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผูเสนอราคา  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด(ระบุในขอ 7)  องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง 

จากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน(ถามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี) 

11.  มาตรฐานฝมือชาง 
       เม่ือองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี 
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., 
ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 
10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้.- 
       11.1                                               -                                                          .  
       11.2                                               -                                                           . 
      11.3                                               -                                                     . 

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 
 
 

                วันท่ี   13   ตุลาคม   พ.ศ. 2557 


