ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด
สาย สส 4027 หมูที่ 4
ตําบลทายหาด อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
******************************************************
ดวยองคการบริหารสวนตํ าบลท ายหาด มีค วามประสงค จะสอบราคาจางเหมาก อสรางเสริมผิวถนน
แอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต และตี เ ส นจราจรถนนบ า นท า ยหาด สาย สส 4027 หมู ที่ 4 ตํ า บลท า ยหาด อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดดังนี้
- ลาดยางแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต ขนาดกว า ง 5.50 – 6.00 เมตร ยาว 461.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,695.00 ตารางเมตร
- ตีเ สนจราจรไหลทางดวยสีเทอรโมพลาสติ ก (สี ขาว) ขนาดกว าง 0.10 เมตร ยาว 461.00 เมตร
ทั้งสองขาง
- ตี เ ส น จราจรแบ ง กึ่ ง กลางถนนด ว ยสี เ ทอร โ มพลาสติ ก (สี เ หลื อ ง) ขนาดกว า ง 0.10 เมตร
ยาว 3.00 เมตร เวน 9.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทายหาด เลขที่ 003/2558 ราคากลาง จํานวน 1,039,027.-บาท (หนึ่งลานสามหมื่นเกาพัน
ยี่สิบเจ็ดบาทถวน) พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 519,514.-บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นเกาพันหา
รอยสิบสีบ่ าทถวน)
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตํา บลทายหาด และกําหนดรับฟ งคําชี้แ จงรายละเอีย ดเพิ่มเติมในวั นเดียวกัน กํ าหนดยื่ นซองสอบราคา
ไดตั้งแตวันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลทายหาดลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และ
กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) ไดทที่ ที่ ําการองคการ
บริหารสวนตําบลทายหาด ระหวางวันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3476-7225
ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลทายหาด www.thaihad.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
อรรถ นนทลักษณ
(นายอรรถ นนทลักษณ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 3 /2558
โครงการจางเหมากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด สาย สส 4027
หมูที่ 4 ตําบลทายหาด
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ลงวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2558
*****************************
องคก ารบริหารสวนตําบลทายหาด ซึ่งตอไปนี้เ รียกวา “องคก ารบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงค จะสอบราคาจางเหมากอสรางเสริม ผิวถนนแอสฟลทติก คอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด
สาย สส 4027 หมูที่ 4 ตําบลทายหาด ดังนี้
- ลาดยางแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต ขนาดกว า ง 5.50 – 6.00 เมตร ยาว 461.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,695.00 ตารางเมตร
- ตีเสนจราจรไหลทางดวยสีเทอรโมพลาสติก (สีขาว) ขนาดกวาง 0.10 เมตร ยาว 461.00 เมตร
ทั้งสองขาง
- ตีเ สนจราจรแบง กึ่ ง กลางถนนดว ยสีเ ทอรโ มพลาสติก (สีเ หลือ ง) ขนาดกวา ง 0.10 เมตร
ยาว 3.00 เมตร เวน 9.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทายหาด เลขที่ 003/2558 พร อมติดตั้ง ปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ………………………………….
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับ งานที่ส อบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา …519,514.-.….บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติ ใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนา...

-23.3 สําเนาหนัง สือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสองราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แกไขเปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา ใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจาย ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …120….วัน นับ แตวันเปดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตอง เสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน …30…วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซอง สอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558”
โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลทายหาด ในวันที่ 6 - 20 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น.
- 16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด หรือทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลา
ที่องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ลงรับจากไปรษณีย เปนเวลารับซอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช สาระสําคัญ ทั้ง นี้ เฉพาะในกรณีที่พิจ ารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ ผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไม...

-3(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เ ปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเ สนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จ ะไมรับ ราคาหรือไมทําสัญญาหากหลัก ฐานดัง กลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน
ผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายใน……7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะจายเงินคาจางงวดเดียว เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
- กอสราง...

-4- กอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติก คอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด สาย สส
4027 หมูที่ 4 ตําบลทายหาด โดยลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 5.50 – 6.00 เมตร ยาว 461.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,695.00 ตารางเมตร ตีเสนจราจรไหลทางดวยสีเทอรโ ม
พลาสติก (สีขาว) ขนาดกวาง 0.10 เมตร ยาว 461.00 เมตร ทั้งสองขาง และตีเสนจราจรแบงกึ่งกลางถนนดวย
สีเทอรโมพลาสติก (สีเหลือง) ขนาดกวาง 0.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร เวน 9.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.ทายหาด เลขที่ 002/2558 พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายชั่วคราว จํานวน 1 ปาย
ภายในกําหนดเวลา
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดตามสัญญาจนถึงวันที่งานแลวเสร็จ
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
……-………เดือน……2……..ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……7…..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับ งานจางครั้ง นี้ไดม าจากอนุมัติขอบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ใหกับองคการบริหารสวนตําบล
ทายหาดแลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส นทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจง การสั่ง หรือนําสิ่ง ของดัง กลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอ...

-510.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใช
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1………….กอสราง....……….
11.2…………..-…………………….
11.3…………..-…………………….
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลทายหาด
วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2558

