
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลทายหาด 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด  

สาย สส 4027  หมูท่ี  4   
ตําบลทายหาด  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

******************************************************  
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางเสริมผิวถนน           
แอสฟลทติกคอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด สาย สส 4027  หมูท่ี  4  ตําบลทายหาด  อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดดังน้ี 

-  ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 5.50 – 6.00  เมตร  ยาว  461.00  เมตร                  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,695.00  ตารางเมตร      
           -  ตีเสนจราจรไหลทางดวยสีเทอรโมพลาสติก (สีขาว)  ขนาดกวาง  0.10 เมตร ยาว 461.00 เมตร             
ท้ังสองขาง                

-  ตีเสนจราจรแบงก่ึงกลางถนนดวยสีเทอร โมพลาสติก (สี เหลือง )  ขนาดกวาง 0.10 เมตร               
ยาว 3.00 เมตร  เวน 9.00 เมตร       
รายละเอียดตามแบบ  อบต.ทายหาด เลขท่ี 003/2558  ราคากลาง  จํานวน  1,039,027.-บาท (หน่ึงลานสามหม่ืนเกาพัน
ยี่สิบเจ็ดบาทถวน)  พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ จํานวน  1  ปาย   และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ    หรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา  
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  519,514.-บาท (หาแสนหน่ึงหม่ืนเกาพันหา
รอยสิบสีบ่าทถวน)  

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ในวันท่ี   19  มกราคม  2558   ระหวางเวลา 15.00 น. - 16.00 น.   ณ  ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลทายหาด และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน  กําหนดยื่นซองสอบราคา            
ไดตั้งแตวันท่ี  6  -  20  มกราคม  2558  ระหวางเวลา  08.30 น. - 16.30  น.  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด   
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทายหาดลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และ
กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  21  มกราคม  2558  เวลา  10.00  น.   เปนตนไป   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)  

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,500.- บาท (หน่ึงพันหารอยบาทถวน)   ไดท่ีท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทายหาด  ระหวางวันท่ี   6 - 19 มกราคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    0-3476-7225             
ตอ 17  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  และเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลทายหาด  www.thaihad.go.th 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   5   เดือนมกราคม   พ.ศ. 2558 
 
                                                              อรรถ  นนทลักษณ 

(นายอรรถ  นนทลักษณ)  
นายกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 
 



 
เอกสารสอบราคาจาง    เลขที่    3 /2558 

โครงการจางเหมากอสรางเสรมิผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรตี และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด สาย สส 4027   
หมูที่  4  ตําบลทายหาด   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด    ลงวันที่  5  เดือนมกราคม   พ.ศ.2558 
 

*****************************  
  องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความ
ประสงค จะสอบราคาจางเหมากอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต และตีเสนจราจรถนนบานทายหาด            
สาย สส 4027  หมูที่  4  ตําบลทายหาด  ดังน้ี 

-  ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง 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                

-  ตีเสนจราจรแบงกึ่งกลางถนนดวยสีเทอรโมพลาสติก (สีเหลือง)  ขนาดกวาง 0.10 เมตร               
ยาว 3.00 เมตร  เวน 9.00 เมตร       
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทายหาด เลขที่ 003/2558  พรอมติดต้ังปายช่ือโครงการ จํานวน 1 ปาย และ                 
ปายช่ัวคราว  จํานวน 1 ปาย   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5  …………………………………. 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจง

เวียนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
       2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน 
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา…519,514.-.….บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติ  ใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังน้ี 
3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                        3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 

3.3 สําเนา... 
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       3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ  2.3) 
       3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
       3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา  

  4.  การย่ืนซองสอบราคา 
 4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสองราคาน้ี   โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ   ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน    ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม 
แกไขเปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตา (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง 
        4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน               
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  
และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา  ใหถูกตอง  ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจาย  ทั้งปวงไวแลว 
       ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…120….วัน  นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
       4.3  ผูเสนอราคาจะตอง เสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน …30…วัน            
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
       4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด 
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
       4.5  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซอง สอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  3/2558”  
โดยย่ืนโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ในวันที่  6  -  20  มกราคม  2558  ระหวางเวลา  08.30 น. 
- 16.30  น.   ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด   หรือทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลา
ที่องคการบริหารสวนตําบลทายหาด   ลงรับจากไปรษณีย   เปนเวลารับซอง   
  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  21  มกราคม  2558  ต้ังแตเวลา 10.00 น.  เปนตนไป 

  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

      5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซอง         
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ 
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา      
จะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 
       5.3  องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ ผอน
ผันในกรณีดังตอไปน้ี 
 

(1) ไม... 
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   (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
   (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง
อยางใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ   
ผูเสนอราคาได     องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี   
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
       5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด    หรอื
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด     ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ  มิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน     
ผูทิ้งงาน    หากมีเหตุที่เช่ือไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  6.  การทําสัญญาจาง 
       ผูชนะการสอบราคาจะทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3  กับองคการบริหาร
สวนตําบล  ภายใน……7….วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 
       6.1  เงินสด 
       6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
       6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 
ขอ 1.4 
       6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       6.5  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน  10  ลานบาท) 
       หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

  7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
      องคการบริหารสวนตําบลทายหาด จะจายเงินคาจางงวดเดียว เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
 

- กอสราง... 



 
 

-4- 

      -  กอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 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   ตีเสนจราจรไหลทางดวยสีเทอรโม
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  พรอมติดต้ังปายช่ือโครงการ  จํานวน   1 ปาย   และปายช่ัวคราว  จํานวน 1 ปาย   
ภายในกําหนดเวลา 

  8.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน       
นับถัดจากวันสิ้นสุดตามสัญญาจนถึงวันที่งานแลวเสร็จ 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน 
ขอ  1.3    แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  
……-………เดือน……2……..ป  นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……7…..วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 

  10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
         10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจากอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 
         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ใหกับองคการบริหารสวนตําบล 
ทายหาดแลวเทาน้ัน 
 10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
     (1)  แจงการสั่ง  หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่ง  หรือซื้อของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
     (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี           
ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
     (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย  วาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

10.3  ผูเสนอ... 
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        10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6    องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช  
ความเสียหาย  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
        10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี 

11.  มาตรฐานฝมือชาง 
                     เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศน้ีแลว    ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานดังกลาว      ผูเสนอราคาจะตองมีและใช  
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  
และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 
ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
         11.1………….กอสราง....………. 
         11.2…………..-……………………. 
         11.3…………..-……………………. 
 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง    ผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย  และระเบียบ   
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

                           องคการบริหารสวนตําบลทายหาด 
                          วันท่ี   5    เดือนมกราคม    พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


