
 
 
 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
  เร่ือง  สอบราคาจางเหมาเจาะบอบาดาล หมู 8  

   -------------------------------------------- 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะดําเนินการจัดจาง  โครงการจางเหมาเจาะบอบาดาล  
บริเวณวัดทุงนอย หมูที่ 8 ตําบลแหลมบัว   อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม  โดยเจาะบอน้ําบาดาล 
ขนาด Ø 6นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 225 เมตร หรือจนกวาจะไดน้ํา โดยใชทอกรุบอน้ําบาดาลทอเหล็ก
อาบสังกะสี ASTM-A 53 มอก. และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําชนิดจุมใตดิน (ซัมเมิส)  ขนาด 5 แรงมา พรอม
ทอสูบและตูควบคุมไฟฟา  จนสามารถใชงานไดดี   ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัวกําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน 

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเปนเงิน    750,000.- บาท  และหาก
ปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตางหรือไมแตกตางไปจากราคากลางที่ไดประกาศไวในราคา
กลางดังกลาว  ไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบ
และคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคา
กอสรางในภายหลังไมได) 

 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ สวน

ทองถ่ิน  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา..........370,000.-......... บาท 
4. ในการซื้อเอกสารสอบราคาผูประกอบการตองนําตนฉบับทะเบียนการคา  และพรอมกับ สําเนา

ทะเบียนการคา  มาแสดงในการนั้นดวย 
 กําหนดดูสถานที่กอสราง   ในวันที่  10  กรกฎาคม  2558  ระหวางเวลา ....11.00….น.   ถึง    

..........12.00……... น.     ณ ........สถานที่กอสราง.......  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 10  กรกฎาคม  2558    เวลา …..13.00….. น.   เปนตนไป   
           กําหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  29  มิถุนายน  –  9  กรกฎาคม  2558   ณ ที่ทําการ อบต. แหลมบัว  
วันเวลาราชการ และในวันที่  10  กรกฎาคม  2558 ระหวางเวลา ..…..08.30…..  น.  ถึง  .......16.30….น.  ณ  
ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ (หองทองถิ่นอําเภอนครชัยศรี)  ยื่นกับ
เจาหนาที่รับซอง  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่   13   กรกฎาคม  2558    ตั้งแตเวลา ....10.00.....น. เปนตน
ไป ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต.ระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี)                             

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.-  บาท  ไดที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว   ระหวางวันที่  29  มิถุนายน –  10 กรกฎาคม  2558  ตั้งแตเวลา   08.30 – 16.30น.              
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตwww.gprocurement.go.th และ www.Laembua.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทไดที่หมายเลข  0-3498-7089  ในวันเวลาราชการ  

 
          ประกาศ   ณ   วันที่   29   เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2558 

 
 
 
                                                        ( นายสงคราม   หวยกรดวัฒนา ) 

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบวั 

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


เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  15/2558 
สอบราคาสอบราคาจางเหมาเจาะบอบาดาล  หมู 8  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558       
 

-------------------------------------------- 

                  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบวั  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาโครงการจางเหมาเจาะบอบาดาล  บริเวณวัดทุงนอย หมูที่ 8 ตําบลแหลมบัว   อําเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม  โดยเจาะบอน้ําบาดาล ขนาด Ø 6นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 225 เมตร หรือจนกวาจะไดน้ํา โดย
ใชทอกรุบอน้ําบาดาลทอเหล็กอาบสังกะสี ASTM-A 53 มอก. และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําชนิดจุมใตดิน (ซัมเมิส)  
ขนาด 5 แรงมา พรอมทอสูบและตูควบคุมไฟฟา  จนสามารถใชงานไดดี   ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ
มาตรฐาน   ราคากลาง  750,000.-  บาท  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 

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

 

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง

งานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
      2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา.............370,000.-............. บาท   และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 

                 3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                 3.2    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                 3.3    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตาม
ขอ  2.3)  และสําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 
                 3.4    บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
  3.5    บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การย่ืนซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตอง 



 -๒- 
 
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                          4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื ่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน   และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
       ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ……45….…  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน.......30........วัน   นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง   
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   15/2558”  โดยยื่นโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ในวันที ่29  มิถุนายน – 9  กรกฎาคม  2558 เวลาราชการ โดยในวันที่  10 กรกฎาคม   2558  ระหวาง
เวลา  08.30 น.   ถึง  16.30  น. ยื่นกับเจาหนาที่รับซอง  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับ
อําเภอ  (ที่ทาํการอําเภอนครชัยศรี) เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด และ
คณะกรรมการ จะทาํการเปดซองสอบราคาในวันที่  13   กรกฎาคม    2558    ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 

        5.  หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณาราคา 
5.1   ในการสอบราคาคร้ังนี้  องคการบริหารสวนตาํบลจะพจิารณาตัดสินดวยราคารวม 

    5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ  ทัง้นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตาํบลเทานัน้ 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี ้

                    (1)ไมปรากฏชือ่ผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

                   (2)ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                     (3)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ  เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  

                    (4)ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสนิการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตาํบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมสีิทธทิี่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  องคการบริหารสวนตาํบลทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก 
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การสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํสุดเสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล      จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนทีรั่บฟงไดองคการบริหารสวน
ตําบลมสีิทธิทีจ่ะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  7   วนั นบัถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของ
ราคาคาจางที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตาํบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี ้

6.1   เงินสด 
   6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  6.3   หนังสือคํ้าประกันสัญญาของทางราชการภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
1.4   

6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน  10  
ลานบาท) 

   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1   งวด  ดังนี้  
งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 

งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         -          ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

 
งวดที่  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดที่  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน...................วัน  
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งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    100   ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา    2  ป    นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …15…. 
วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  จากการจายขาดเงินสะสม การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมบัว สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป 2558  วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2558 
           10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี  ดังนี้ 
           (1)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
           (2)จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
          (3)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชนาว ี
     10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรอง  ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
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        11.1   ………ชางกอสราง....................... 
11.2 ....................................................... 

                               11.3  …………………………………………….                                                                

  12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด   

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 

 
วันที่   29   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2558 
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