
ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
เรื่อง  สอบราคาจางโครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบาน   

  บานหวยบงใต  หมูที ่ 3  
 -------------------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสราง    
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยบงใต  หมูที ่ 3   ราคากลางกําหนดไว  158,000.-บาท            
(หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)   รายละเอียดดังนี ้
   -     ขนาดรางระบายน้ํา  กวาง  0.30  เมตร  ยาว  158.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  พรอมวางเหลก็
ตะแกรงฝาเปด-ปดรางระบายน้ํา  จํานวน  33  แผน ๆ ละ 1.00  เมตร  (รายละเอยีดตามแบบของ  อบต.หวยบง  เลขที่  
ร.01/2550)  และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง  กําหนด)  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังนี ้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 

   2.   ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   79,000.-บาท  (เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)   
กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซ้ือแบบ และรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองโดยถือวาผูซ้ือแบบและรายการได
ทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมอุีปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอาง
ใหพนความรบัผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบงไมได 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่    9  กรกฏาคม    2551  ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.        
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร อบต.ระดับอําเภอ ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ ช้ัน 2 )  และกําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันเดียวกัน  ตัง้แตเวลา  10.40 น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  700.-บาท ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชยัภูมิ    ระหวางวันที่  25  มิถุนายน   2551   ถึงวันที่   8   กรกฏาคม     2551   
เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข      0-44 121110 - 11  ในวนัและเวลาราชการ   
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่    24    เดอืน   มิถุนายน    พ.ศ.  2551 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่   8  / 2551 
     การจาง  โครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยบงใต  หมูที่  3   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ลงวันที่   24  มิถุนายน   พ.ศ. 2551 
---------------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยบงใต  หมูที่  3  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดงัตอไปนี ้
         1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยบงใต  หมูที่ 3    
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    158,000.-บาท   รายละเอียดดังนี ้
  -  ขนาดรางระบายน้ํา   กวาง  0.30  เมตร  ยาว  158.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร    
        พรอมวางเหล็กตะแกรงฝาเปด – ปดรางระบายน้ํา   จํานวน   33  แผน ๆ ละ  1.00  เมตร 
        (รายละเอยีดตามแบบของ  อบต.หวยบง  เลขที่  ร.01/2550) และตดิตั้งปายประชาสัมพันธ 
        จํานวน  1   ปาย   (ตามแบบ  อบต.หวยบง  กําหนด)  
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการ      แบบ ปร.4              จํานวน  1  แผน 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือค้าํประกัน (หลักประกนัสัญญา) 

  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนชื่อผู
ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

         2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 
   2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา    79,000.-บาท   และเปนผลงานทีเ่ปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
 3.    หลักฐานการเสนอราคา 

        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
         3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูล 

คาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

/ 3.3 สําเนา.......... 
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          3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.3) 
           3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  

ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกาํไรไวดวย 
            3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองสอบราคา 

             3.6  สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
4.   การยื่นซองสอบราคา  

                     4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงนิที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  
เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

                         4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน       
                   ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย   และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงหันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ     
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่เสนอ  จะตอง
เสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 60 วัน  นบัแตวนัเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…30....วัน   นบัจากวนั
ลงนามในสัญญาจาง   หรือวนัที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

                          4.4   กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และราย ละเอียด  ฯลฯ           
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
         4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา   โดยระบไุวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   8    /2551…” โดยยื่น
โดยตรงตอเจาหนาที่รับซององคการบริหารสวนตําบล   ในวนัที่   9 กรกฏาคม     พ.ศ.2551  ระหวางเวลา  10.00 น.        
ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ( ที่วาการอําเภอเมอืงชัยภูมิ  )  

                          เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่   9 กรกฏาคม   พ.ศ.2551    ตั้งแตเวลา  10.40 น.  เปนตนไป 

5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

               5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถูตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

/ 5.3 องค......... 
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             5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน

กรณี  ดังตอไปนี้ 
        (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                                 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่าํหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

                5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดงักลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด  และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรอื
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

                ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   
                              5.6  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
                             ในกรณีทีผู่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง 
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื้อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชีแ้จงไม
เปนที่รับฟงไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
                            ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล  ภายใน…7….วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากบั
รอยละหา  ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบรหิารตําบลยึดถือไวในขณะทาํสัญญา  โดยใชหลักประกนั
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
                            6.1  เงินสด 
                            6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 

/ 6.3 หนังสือ............... 
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                             6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4    

                     6.4    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                             6.5   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดกุําหนด  (การใชหลักประกนัตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 
                           หลักประกนันี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบีย้ภายใน  15   วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

        7.   คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน… 1  ..งวด  ดังนี ้

       งวดที่  1   เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…100%..ของคาจางเมือผูรับจางได 
ปฏิบัติงานแลวเสร็จทั้งหมดตามสัญญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยและคณะกรรมการตรวจ
การจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลวใหแลวเสรจ็ภายใน…30…วัน 
        งวดที่    2  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…-……ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
                             งวดที่     3    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-……ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
                              งวดที่   4    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………...ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………………………..................................................................................................................
...........................................................................................................................ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ……-…..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสญัญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
        8. อัตราคาปรับ 

   คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
              9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

    ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   2    ป        
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 

/ 10. สงวนสิทธิ์.............. 
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      10.  สงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

          10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้  ไดมาจากเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551   
    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
                     10.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี ้
                             (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชนาวีภายใน 7  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 
                              (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรอืไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี        
  10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหาย    
(ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         10.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ   กาํหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเหน็ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
      11. มาตรฐานฝมือชาง  
                      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสงัคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   ปวส. และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจาํนวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

11.1   ชางกอสราง หรือชางโยธา 
11.2 ……………-…………….  
11.3 ……………-……………. 
 

/ 12.  ในระหวาง............. 
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         12.   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
 

      องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
 
(ลงชื่อ) 
     ( นางสุนทร ี   ศรีวงษชัย ) 

                      วันที่    24     เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2551 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


