
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน                                              

จํานวน  2  โครงการ 
 -------------------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  จํานวน  2 โครงการ  ราคากลางกําหนดไว  261,650.-บาท  
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกรอยหาสิบบาทถวน) 
        1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   บานหนองหนิ    หมูที่   7   
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว  129,000.-   บาท รายละเอียดดังนี้    
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว   70.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   280   ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบของ  
          อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2549) 
  -  พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
        2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสระแบง   หมูที่  8    
ตําบลหวยบง   อําเภอเมืองชยัภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  132,650.- บาท    รายละเอียดดังนี้    
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ยาว  95.00   เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   285  ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบของ   
       อบต. หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2549) 
   -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร   จํานวน 1  แหงๆ ละ     
                               5  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  
  -   พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังนี ้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2.   ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันในวงเงนิไมนอยกวา  ดังนี ้

- โครงการที่  1  วงเงินไมนอยกวา    64,500.-  บาท 
- โครงการที่   2  วงเงินไมนอยกวา   66,325.-บาท 
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กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซ้ือแบบ และรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองโดยถือวา
ผูซ้ือแบบและรายการไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบงไมได 
   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 
10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมลูขาวสาร อบต.ระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูม ิช้ัน 2 ) และกาํหนดเปดซอง
สอบราคาในวนัเดียวกนั  ตั้งแตเวลา  10.40 น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาตามรายการ ดังนี้ 

1. โครงการที่  1  ในราคาชุดละ  500.- บาท 
2. โครงการที่  2  ในราคาชุดละ  500.-บาท 

ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชยัภูมิ    ระหวางวันที่   15  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2550    ถึงวันที่    28    พฤษภาคม  2550  เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข   0-4481-0054  ในวันและเวลาราชการ   
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่   14   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.   2550 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่  4 / 2550 
 การจาง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  จํานวน   2  โครงการ   
  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ลงวนัที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2550 

---------------------------------------- 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  จํานวน  2  โครงการ  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี ้
        1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   บานหนองหนิ    หมูที่   7   
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว  129,000.-   บาท รายละเอียดดังนี้    
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว   70.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   280   ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบของ  
          อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2549) 
  -  พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
        2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองสระแบง   หมูที่  8    
ตําบลหวยบง   อําเภอเมืองชยัภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  132,650.- บาท    รายละเอียดดังนี้    
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ยาว  95.00   เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   285  ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบของ   
       อบต. หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2549) 
   -  วางทอระบายน้ํา คสล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร   จํานวน 1  แหงๆ ละ     
                               5  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย  
  -   พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง)  
 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
   1.1   แบบรูปรายการละเอยีด 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   แบบสัญญาจาง 
  แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัสัญญา) 
  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตอง 
ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

/ 2.2 ผูเสนอ............. 
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                            2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
    2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   ตามรายการดังนี้ 

- โครงการที่  1  วงเงินไมนอยกวา    64,500.-  บาท 
- โครงการที่  2  วงเงินไมนอยกวา    66,325.-   บาท 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ   หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
 3.    หลักฐานการเสนอราคา 

        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
         3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูล 

คาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู
เสนอราคามอบอํานาจใหบคุคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

          3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.3) 

           3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

           3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
   4.   การยื่นซองสอบราคา  

                       4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  
แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากบัไวดวยทกุแหง 
                        4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน       

                              ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย   และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงหันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคา
ที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน  นับแตวนัเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืน

ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
/ 4.3 ผูเสนอ......... 
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            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…30....วัน   นบั
จากวนัลงนามในสัญญาจาง   หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

                          4.4   กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และราย ละเอียด  
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
             4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบไุวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่… 4 
/2550…” โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซององคการบริหารสวนตําบล   ในวันที่   29  พฤษภาคม  พ.ศ.2550  
ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ  )  
                          เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2550  ตั้งแตเวลา  10.40 น.  เปนตนไป 

       5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

         5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณทีี่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

             5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณี  ดงัตอไปนี ้
        (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                                 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

                5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

/ ทั้งนี้............. 
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               5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา 

                ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   
                              5.6  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 
                             ในกรณีทีผู่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง 
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื้อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคํา
ช้ีแจงไมเปนทีรั่บฟงไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
                            ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล  ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิ
เทากับรอยละหา   ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
                            6.1  เงินสด 
                            6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                             6.3   หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ  1.4    
                             6.4    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                             6.5   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ
สัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

/  งวดที่.......... 
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  7.   คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน… 1  ..งวด  ดังนี ้
                    งวดที่  1   เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ…100%..ของคาจางเมือผูรับจางได 
ปฏิบัติงานแลวเสร็จทั้งหมดตามสัญญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยและคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลวใหแลวเสร็จภายใน…30…วัน 
                งวดที่    2  เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ…-……ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
                    งวดที่     3    เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…………ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..ใหแลวเสรจ็ภายใน……………วัน 
                   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ………..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสญัญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
  8.  อัตราคาปรบั 
        คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
              9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1    ป  
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  10.  สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

       10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550   
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
                     10.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

/ แจงการ............ 
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                             (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                              (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี        
  10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย    (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         10.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ   กาํหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี 
  11. มาตรฐานฝมือชาง  
                      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสงัคม  หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ   ปวช.   ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี ้
        11.1   ชางกอสราง หรือชางโยธา 
        11.2   ……………-…………….  
        11.3   ……………-……………. 
  12.   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 
      องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
 
(ลงชื่อ) 
     ( นางสุนทรี   ศรีวงษชัย ) 

               วันที่   14   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 


