
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
เร่ือง   สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางข้ึนพระธาตุ 

บานไหม หมู 5 ตําบลแมคะตวน  อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน      
------------------------ 

            ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 440.00 
ตารางเมตร  ทางข้ึนพระธาตุบานไหม หมู 2 พรอมปายประชาสัมพันธและปายโครงการ ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ราคากลาง  250,000.- บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน)  

         ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
๒. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ หนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 125,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืน

หาพันบาทถวน)  

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 เวลา                   
09.00 น. ถึง 09.3๐ น. ณ. ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันท่ี  3 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ท่ีวาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 14 
มิถุนายน 2556 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซองทาง
ไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 โดยถือวันและเวลาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 

 กําหนดเปดซองสอบราคา  วันท่ี 17  มิถุนายน  ๒๕๕6  ตั้งแตเวลา   ๐๙.3๐ น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ท่ีวาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป 

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  800.- บาท (แปดรอยบาทถวน) ไดท่ี  ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ระหวางวันท่ี  3  มิถุนายน ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  14 มิถุนายน 2556  ตั้งแตเวลา๐๘.๐๐น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   ๐-๕๓๖๘-๗๑๕๓    ในวันและเวลาราชการ 
  
                                              ประกาศ   ณ   วันท่ี   3  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕6 
 
         
                                                     

                                                              ( นายสุรศักดิ์     ใจคํา ) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 



 

 
 
 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  3/๒๕๕6 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางข้ึนพระธาต ุ

บานไหม หมู 2 ตําบลแมคะตวน  อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน      
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2556 

………………………….. 
 

 องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะ
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร  เสนทางเขาหลุมขยะบานคอนผึ้ง หมู 5 พรอมปาย
ประชาสัมพันธและปายโครงการ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ราคากลาง  250,000.- บาท (สองแสน
หาหม่ืนบาทถวน)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 

   ๑.๕ ใบแจงปริมาณงาน 
๑.๖ บัญชีรายการเอกสารท้ังหมด                                                            

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ 

ผูท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

 ๒.๒  ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  ๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ 
งานท่ีสอบราคาจางในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา  ๑25,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)  และ
เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
  ๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 (ถามี)  พรอมท้ังรับรองสํานาถูกตอง 

 ๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนด 
ผลงานตามขอ  2.3) 

๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  
คาแรงงาน   ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

๓.๕ บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

๔. การย่ืนซองสอบราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง 
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ    ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
   ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   9๐     วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและ จะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน    60  วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด   ฯลฯ  ให  
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
   ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  3/2556” โดยย่ืนโดยตรงตอ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี  3 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ท่ีวาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 
2556 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซองทาง
ไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 โดยถือวันและเวลาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา) 
 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  17 มิถุนายน 2556  ตั้งแตเวลา ๐๙.3๐ น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ท่ีวาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป 
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๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ   ๓    หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔    แลว   คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือท่ีผิดแผก
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด  
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ ผูเสนอ
ราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี ความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
  ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

๖. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางดังระบุในขอ ๑.๓   กับองคการบริหาร 

สวนตําบล   ภายใน  ๗   วัน   นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอย
ละหา  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด     ดังตอไปนี้ 
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๖.๑  เงินสด 

                ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน   ๓  วัน    ทําการของทางราชการ 

๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  ๑.๔ 
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
๖.๕ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ 

พาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด   (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน   
๑๐  ลานบาท) 
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

  ๗.   คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
  งวดสุดทาย (งวดเดียว) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๑๐๐  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร  ทางข้ึนพระธาตุบานไหม หมู 2 พรอมปายประชาสัมพันธและปายโครงการ 
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางให
สะอาดเรียบรอย 

๘.อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๙.การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา         -    วัน       
-     เดือน      ๒      ป  นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน       ๑๕       วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐ ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕6 ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารแลวไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนแลวเทานั้น    

๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
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   (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๒) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง 
เสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย 
ในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  ๖   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
      ๑๐.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

๑๑.  มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

สรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและ 
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.ปวส.และ  
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  ๑๐  ของแตละ
สาขาชาง   แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   ๑  คน   ในแตละสาชาชาง ดังตอไปนี้ 
   ๑๑.๑          ชางกอสราง                               . 
   ๑๑.๒          ชางโยธา                                    .          
 ๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฏหมายและระเบียบได 
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
    

        องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

 
...................................... 

(นางจีรพัส   ภัทรพีรวัจน ) 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

วันท่ี   3  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
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