
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เรื่อง    ประกาศสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สาํหรบัศูนยพัฒนาเดก็เลก็  จาํนวน  2  แหง                       
ประจําปงบประมาณ  2552      ตําบลหวยบง    อําเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูม ิ

--------------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน   
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็   จํานวน  2  แหง   ประจําปงบประมาณ  2552    ตําบลหวยบง    อําเภอเมอืงชัยภูมิ              
จังหวัดชัยภูมิ    รายละเอียดดงันี้ 
  1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา หมูที่ 1 ตําบลหวยบง จํานวน 227 วันทําการ จํานวน 45 คนๆละ10.- บาท  
เปนเงิน 102,150.- บาท (-หน่ึงแสนสองพนัหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน-) 

  1.2   ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหนองหิน   หมูท่ี 7  ตําบลหวยบง  จํานวน 227  วันทําการ จํานวน 65 คน ๆ ละ 
10.- บาท  เปนเงิน 147,550.- บาท (-หน่ึงแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 

   รวม  2  รายการ   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  249,700.-บาท   (สองแสนสี่หมืน่เกาพนัเจ็ดรอยบาทถวน) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  1. เปนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   ทีม่ีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว           
              2. ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
              3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา.............-...............    
 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    31  ตุลาคม  พ.ศ. 2551   ระหวางเวลา    10.00   น.  ถึงเวลา     10.30  น.   
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/จาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (หองประชุมอําเภอเมืองชัยภมูิช้ัน 2)    
และกําหนดเปดซองสอบราคาในวนัเดยีวกัน   ตั้งแตเวลา    10.40    น.  เปนตนไป   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/
จาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอเมืองชัยภูมิช้ัน 2)    
 
 
 
 
   

                                                                                                                                                    / ผูสนใจ.................  
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  ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียด / ซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  -    บาท  ได  ณ  ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง  ระหวางวันท่ี   16  ตุลาคม   2551   ถึงวนัที่  30  ตุลาคม  2551   ระหวางเวลา  08.30 น . - 
16.30  น.   หรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    044 – 121110 - 11    ในวนัและเวลาราชการ  

  ประกาศ    ณ    วันท่ี     15   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2551 
 

 
(นายบุญถิ่น    ศรีวงษชัย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง   เลขที่   2 / 2552 
เรื่อง    ประกาศสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน                                                                      

สําหรับศูนยพฒันาเดก็เลก็  จํานวน  2  แหง  ประจําปงบประมาณ  2552                                                          
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง    ลงวันท่ี     15  ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

************************** 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา     “ องคการบรหิารสวนตําบล ”    มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวนั  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็  จํานวน  2  แหง  ประจําปงบประมาณ  2552     
ตําบลหวยบง      อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวดัชัยภูม ิ   รายละเอยีดดังนี ้
  1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา หมูที่ 1 ตําบลหวยบง จํานวน 227 วันทําการ จํานวน 45 คนๆละ10.- บาท  
เปนเงิน 102,150.- บาท (-หน่ึงแสนสองพนัหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน-) 
  1.2   ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหนองหิน   หมูท่ี 7  ตําบลหวยบง  จํานวน 227  วันทําการ จํานวน 65 คน ๆ ละ 
10.- บาท  เปนเงิน 147,550.- บาท (-หน่ึงแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 
   รวม  2  รายการ   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  249,700.-บาท   (สองแสนสี่หมืน่เกาพนัเจ็ดรอยบาทถวน) 
 ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
                  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                                  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
                                  1.2  แบบใบเสนอราคา 
                                  1.3  แบบสัญญาจาง 
                                  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  ( หลักประกันสญัญา ) 

2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
       2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง      และตองไมเปนผูถกูแจง

เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ     รัฐวิสาหกิจ    หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น    หรอืหามติดตอหรือ
หามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล   

       2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้                                                                         

                          2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา     มีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา         -       บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น    รัฐวิสาหกิจ    หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถอื  

 
                                                                                                                                               /3. หลักฐาน............... 
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                     3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
                              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี ้
                              3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษัิท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  
(ถาม)ี พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอาํนาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน                                                                                                                                                 

                             3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณทีี่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ  2.3) 
        3.4    บัญชรีายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                              3.5  บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองสอบราคา 
                    4.  การยืน่ซองสอบราคา 
                             4.1  ผูเสนอราคาตองยืน่เสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานีโ้ดยไมมีเงื่อนไข      
ใด ๆ   ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงนิที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข   หากมีการขูดลบ   ตก  เติม   แกไข   
เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา   พรอมประทับตรา   ( ถามี )   กํากับไวดวยทุกแหง   
                             4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบัญชรีายการกอสรางใหครบถวน 
             ในการเสนอราคา    ใหเสนอราคาเปนเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว   โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย    และหรือตอรายการ  ตามเงือ่นไขที่ไดระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้   ราคา
รวมทีเ่สนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัหนังสือ  ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกนัใหถือตวัหนังสือเปนสําคัญ   
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม   ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
                        ราคาที่เสนอ   จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  227  วัน    นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 

  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    แลวเสรจ็ทุกวนัทําการ  นับถัดจากวนัลงนามในสญัญาจาง   หรอืวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวน
ตําบลใหเริ่มทาํงาน 

                4.4  กอนยืน่ซองสอบราคา   ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด   ฯลฯ  ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 

 
 

/ 4.5 ผูเสนอ.......... 
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                          4.5  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนกึซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา    โดยระบุไวท่ีหนาซองวา    “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง    เลขท่ี  
2/2552 ”  โดยยื่นตรงตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ในวนัที่   31    ตุลาคม     2551   ระหวางเวลา  10.00   น.   
ถึง เวลา    10.30    น.   ณ   ศูนยรวมขอมลูขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ       
(หองประชุมอําเภอเมืองชัยภมูิช้ัน 2)   อําเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูม ิ
   เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที ่   31  ตุลาคม  2551      ตั้งแตเวลา    10.40    น.    เปนตนไป    ณ   ศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ( หองประชุมอําเภอเมืองชัยภูมิช้ัน2 ) 
                     5.  หลกัเกณฑและสิทธิในการพจิารณาราคา 
                               5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้    องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตดัสินดวยราคารวม 
        5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ 2   หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3    หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ   4   แลว    คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น     เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอยหรือที่ผดิแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ     ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
                              5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสทิธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผนั
ในกรณี   ดังตอไปนี้                   
                                         (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น     ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคา     หรือในหลกัฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล      
                                         (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึง่อยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                         (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น                                                                                                                          
                                         (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก    เติม    แกไข    เปลีย่นแปลง    โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา   (ถาม)ี   กํากับไว 

   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสญัญา     คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมสีิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง     สภาพฐานะ     หรือขอเท็จจรงิอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมสีิทธิ์ท่ีจะไมรบัราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง   
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                     5.5  องคการบรหิารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสทิธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได     และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด    หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา    ท้ังนี้    เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด     ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด  ๆ    มไิด     รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน
ผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา    

                                ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิการตามสัญญาได     
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ    หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ับฟงได   องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอรายนัน้ 

6.  การทําสญัญาจาง 
                          ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบใุนของ  1.3     กับองคการบรหิาร
สวนตําบลภายใน   7   วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
หาของราคาคาจางท่ีสอบราคาได      ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา    โดยใชหลกัประกันอยาง
หน่ึงอยางใด   ดังตอไปนี ้
                          6.1  เงินสด 

              6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน   3   วันทําการของทางราชการ 
                                 6.3  หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกนัดังระบุในขอ 1.4 
                                 6.4  พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                                 6.5  หนังสือค้ําประกนัของบริษัทเงนิทุนท่ีไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ตามรายชือ่เงินทุนทีธ่นาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคาประกนัของธนาคารตามที่
คณะกรรมการ       วาดวยการพัสดุกาํหนด   ( การใชหลกัประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท ) 
                        หลักประกนันี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   15   วนั  นับถดัจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา   
(ผูรับจาง)   พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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                            7.  คาจางและการจายเงิน ( สัญญาเปนราคาเหมารวม ) 
                            องคการบรหิารสวนตําบลจะจายเงินคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการถายโอน
อาหารกลางวนัศูนยพฒันาเด็กเล็ก     เปนรายเดือน     เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติการจางเหมาประกอบอาหารกลางวนั  ตาม
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเลก็  แลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหเรยีบรอย 
                           8.  อัตราคาปรับ 
                                 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10   (ศูนยจดุหนึ่งศูนย)   ของคาจางตาม
สัญญา  ตอวัน 
                          9.  การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 
                                ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทําสัญญาจางตามแบบดงัระบใุนขอ  1.3  
แลวแตกรณีจะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้น   ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -   เดือน   -   ป   
นับถัดจากวันที่องคการบรหิารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน   -    วัน นับถดัจากวันที่ไดรบัแจงจากองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
                           10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                            10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้    ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2552     ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
                                 การลงนามในสญัญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมตัิเงินคาจางเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  ประจําปงบประมาณ  2552  จาก                     
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2552     ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง    แลวเทานัน้ 
                                10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง    และไดตกลง
จางแลวถาผูรบัจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนัน้ตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหคาบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ี ดังนี้  

                (1)  แจงการสั่งหรือนาํสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน   7   วัน   นับนัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                        (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรอืท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน    
                                                                                                                                                                   / ในกรณี......... 

     
                        - 6 - 



                                        (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
                            10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงภายใน
เวลา ทีท่างราชการกําหนดระบุในขอ  6    องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหาย (ถาม)ี   
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          10.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสทิธิที่จะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสญัญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี  
                            11.  มาตรฐานฝมอืชาง 
                              เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนีแ้ลว    ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดงักลาว    ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม    หรือผูมวีุฒิบัตรระดับ    ปวช.    
ปวส.    และ   ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ    
10   ของแตละสาขาชาง  และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   1   คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้  
     

       11.1…………………………-…………………………………………… 
                                 11.2…………………………-…………………………………………… 
                                 11.3…………………………-……………………………………………      

 
                             12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 

(นางสุนทรี      ศรีวงษชัย) 
วันที่     15  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.    2551 

 
 
 
 
 

 


