ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หยอมบานหวยโปงแหง
หมู 5 ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

-----------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 146.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 440.00
ตารางเมตร หยอมบานหวยโปงแหง หมู 5 พรอมปายประชาสัมพันธและปายโครงการ ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน ราคากลาง 250,000.- บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 125,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
หาพันบาทถวน)
กํา หนดดู สถานที่ กอสร า ง และรับ ฟงคําชี้แจงรายละเอีย ดเพิ่มเติม
11.00 น. ถึง 11.3๐ น. ณ. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน

ในวัน ที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 14
มิถุนายน 2556 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซอง
ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยถือวันและเวลาที่
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา)
กําหนดเปดซองสอบราคา วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕6 ตั้งแตเวลา ๐๙.3๐ น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ที่วาการอําเภอสบเมย) เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 800.- บาท (แปดรอยบาทถวน) ไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ระหวางวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ตั้งแตเวลา๐๘.๐๐น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๖๘-๗๑๕๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6

( นายสุรศักดิ์ ใจคํา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 2/๒๕๕6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หยอมบานหวยโปงแหง
หมู 5 ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ลงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2556
…………………………..

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 146.70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร หยอมบานหวยโปงแหง หมู 5 พรอมปายประชาสัมพันธและ
ปายโครงการ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ราคากลาง 250,000.- บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ ใบแจงปริมาณงาน
๑.๖ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมด
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา ๑25,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสว นราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชื่อถือ
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสํานาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตั ว หนั ง สื อ ถ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไม ต รงกั น ให ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป น สํ า คั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 9๐ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและ จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 2/2556” โดยยื่นโดยตรงตอ
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย(ที่วาการอําเภอสบเมย) และตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน
2556 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน หรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบี ยน ตั้งแตวัน ที่ 3 มิ ถุนายน 2556 ถึงวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2556 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่น ซองทาง
ไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะตองรับซองภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยถือวันและเวลาที่
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองสอบราคา)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ตั้งแตเวลา ๐๙.3๐ น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอสบเมย (ที่วาการอําเภอสบเมย) 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 หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒)ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี ความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอย
ละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

-4-

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน
๑๐ ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
งวดสุดทาย (งวดเดียว) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 146.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร หยอมบานหวยโปงแหง หมู 5 พรอมปายประชาสัมพันธและปายโครงการ
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย
๘.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙.การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
- วัน
- เดือน ๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐ ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕6 ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารแลวไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนแลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-5(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตเช น นั้ น ก อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๒) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง
เสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย
ในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
สรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส.และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาชาชาง ดังตอไปนี้
๑๑.๑
ชางกอสราง
.
๑๑.๒
ชางโยธา
.
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน

......................................
(นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

