ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
เรื่อง จัดจางกอสรางโดยวิธพี ิเศษในเขตพืน้ ที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
**********************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ มีความประสงคจะจัดจางโดยวิธีพิเศษจํานวน 2 โครงการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ( โดยแยกพิจารณาเปนรายโครงการ )
1. โครงการซอมแซมอาคารเรียนตาดีกา หมู 5 (บานฮุหยงบาโระ)โครงหลังคาเหล็กและมุงกระเบื้องใหม
ขนาด 9.5 X 17.5 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 166.25 ตร.ม. เปลี่ยนประตูและวงกบพรอมทาสี จํานวน 4 บาน พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 248,000.- บาท
2. โครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงคของกลุมแมบาน หมูที่ 3 (บานพงจือนือเระ) รื้อถอน
โครงและวัสดุมุงหลังคา จํานวน 15 ตร.ม., รื้อถอนผนังไม จํานวน 36.90 ตร.ม., รื้อถอนประตูพรอมวงกบ จํานวน 2 ชุด,
เทพื้นคสล. ผิวขัดมัน หนา 10 ซม. จํานวน 70.50 ตร.ม. เทเสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จํานวน 4 ตน,ฉาบปูนเรียบผนัง
และทาสีน้ําพลาสติก จํานวน 63 ตร.ม.,ทําผนังโครงไมแผงลวดตาขาย จํานวน 31.50 ตร.ม.,ทําบานประตูโครงเหล็กกลอง
กรุแผงลวดตาขาย ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จํานวน 2 บาน, ทําโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู จํานวน 25 ตร.ม. พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 124,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 30% ของแตละโครงการ
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 31 มกราคม 2552 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ
อบต.กายูบอเกาะ และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ
อบต.กายูบอเกาะ
กําหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที่…….. 16 กุมภาพันธ 2552..............ระหวางเวลา…10.00 น. ถึง 11.00
น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อบต.ระดับอําเภอ
และกําหนดประกาศผูเสนอราคาต่ําสุดในวันที่
16 กุมภาพันธ 2552...........ตั้งแตเวลา…11.05....น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอสอบถาม ไดที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2552...
ถึง... 13 กุมภาพันธ 2552... หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไดที่หมายเลข………… 0 - 7325 - 4353….เวลา
09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ. วันที่...... 28 เดือนมกราคม 2552.........................................
(ลงชื่อ)
( นายอับดุลเลาะ สนิ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ

เอกสารจางโดยวิธีพิเศษ เลขที่ .......2/2552...............
การจัดจางโดยวิธีพิเศษในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ลงวันที่.......28 มกราคม 2552.......................
……………………………….
องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะจัดจางโดยวิธีพิเศษ
โครงการซอมแซมอาคารเรียนตาดีกา หมู 5 (บานฮุหยงบาโระ)โครงหลังคาเหล็กและมุงกระเบื้องใหม ขนาด
9.5 X 17.5 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 166.25 ตร.ม. เปลี่ยนประตูและวงกบพรอมทาสี จํานวน 4 บาน ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 248,000.- บาท
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบทะเบียนหางหุนสวน/ใบทะเบียนพาณิชย
1.6 ใบประจําตัวผูเสียภาษี
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 30 %ของโครงการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

-23.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การยื่นใบเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารใบเสนอราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…60….วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…60…วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่น.ใบเสนอราคาตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยวิธีพิเศษ
โดยระบุไววา “ใบเสนอราคาตามเอกสารเสนอราคาเลขที่ ………2/2552…….โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล
ในวันที่..16 กุมภาพันธ 2552 ระหวางเวลา…10.00….น. ถึง…11.00…น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ
อบต.ระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นใบเสนอราคาแลวจะไมรับใบเสนอราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดสอบ
ราคาโดยวิธีพิเศษ จะประกาศผูเสนอราคาต่ําสุดในวันที่….16 กุมภาพันธ 2552….............ตั้งแตเวลา 11.05 น. เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา

-3(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน…7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของ
ราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
กอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

-47. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายคาจาง โดยแบงออกเปน……1………….งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………-……
ใหแลวเสร็จภายใน ………-…………. วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………-……
ใหแลวเสร็จภายใน ………-……… วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินอัตรารอยละ……-………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…
ใหแลวเสร็จภายใน…………-………… วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……-..……
ใหแลวเสร็จภายใน……………-……… วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……100....…..ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ…0.10….ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนั งสือ หรือ ทํา สัญญาจางตามแบบดั งระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-…เดือน…2……
ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน……15..…วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณจาก...เงินสะสม.......
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณจายขาดเงิน
สะสม แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง
ประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-5(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 …….......................…………………………………….
11.2………………………………………………………………
11.3……………………………………………………………...
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
วันที่..... 28 เดือนมกราคม 2552.....

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
เรื่อง จัดจางกอสรางโดยวิธพี ิเศษในเขตพืน้ ที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
**********************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ มีความประสงคจะจัดจางโดยวิธีพิเศษจํานวน 2 โครงการ
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ( โดยแยกพิจารณาเปนรายโครงการ )
1. โครงการซอมแซมอาคารเรียนตาดีกา หมู 5 (บานฮุหยงบาโระ)โครงหลังคาเหล็กและมุงกระเบื้องใหม
ขนาด 9.5 X 17.5 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 166.25 ตร.ม. เปลี่ยนประตูและวงกบพรอมทาสี จํานวน 4 บาน พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 248,000.- บาท
2. โครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงคของกลุมแมบาน หมูที่ 3 (บานพงจือนือเระ) รื้อถอน
โครงและวัสดุมุงหลังคา จํานวน 15 ตร.ม., รื้อถอนผนังไม จํานวน 36.90 ตร.ม., รื้อถอนประตูพรอมวงกบ จํานวน 2 ชุด,
เทพื้นคสล. ผิวขัดมัน หนา 10 ซม. จํานวน 70.50 ตร.ม. เทเสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จํานวน 4 ตน,ฉาบปูนเรียบผนัง
และทาสีน้ําพลาสติก จํานวน 63 ตร.ม.,ทําผนังโครงไมแผงลวดตาขาย จํานวน 31.50 ตร.ม.,ทําบานประตูโครงเหล็กกลอง
กรุแผงลวดตาขาย ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จํานวน 2 บาน, ทําโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู จํานวน 25 ตร.ม. พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 124,000.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
4. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
5. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
6. มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 30% ของแตละโครงการ
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 31 มกราคม 2552 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ
อบต.กายูบอเกาะ และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ
อบต.กายูบอเกาะ
กําหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที่…….. 16 กุมภาพันธ 2552..............ระหวางเวลา…10.00 น. ถึง 11.00
น. ณ.ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ อบต.ระดับอําเภอ
และกําหนดประกาศผูเสนอราคาต่ําสุดในวันที่
16 กุมภาพันธ 2552...........ตั้งแตเวลา…11.05....น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอสอบถาม ไดที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2552...
ถึง... 13 กุมภาพันธ 2552... หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไดที่หมายเลข………… 0 - 7325 - 4353….เวลา
09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ
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(ลงชื่อ)
( นายอับดุลเลาะ สนิ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ

เอกสารจางโดยวิธีพิเศษ เลขที่ .......3/2552...............
การจัดจางโดยวิธีพิเศษในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ลงวันที่.......28 มกราคม 2552.......................
……………………………….
องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะจัดจางโดยวิธีพิเศษ
โครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงคของกลุมแมบาน หมูที่ 3 (บานพงจือนือเระ) รื้อถอนโครง
และวัสดุมุงหลังคา จํานวน 15 ตร.ม., รื้อถอนผนังไม จํานวน 36.90 ตร.ม., รื้อถอนประตูพรอมวงกบ จํานวน 2 ชุด,
เทพื้นคสล. ผิวขัดมัน หนา 10 ซม. จํานวน 70.50 ตร.ม. เทเสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จํานวน 4 ตน,ฉาบปูนเรียบผนัง
และทาสีน้ําพลาสติก จํานวน 63 ตร.ม.,ทําผนังโครงไมแผงลวดตาขาย จํานวน 31.50 ตร.ม.,ทําบานประตูโครงเหล็กกลอง
กรุแผงลวดตาขาย ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จํานวน 2 บาน, ทําโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู จํานวน 25 ตร.ม. พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ราคากลางคือ 124,000.- บาท
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบทะเบียนหางหุนสวน/ใบทะเบียนพาณิชย
1.6 ใบประจําตัวผูเสียภาษี
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 30 %ของโครงการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน

-23.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ 2.3)
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การยื่นใบเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารใบเสนอราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…60….วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…60…วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่น.ใบเสนอราคาตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยวิธีพิเศษ
โดยระบุไววา “ใบเสนอราคาตามเอกสารเสนอราคาเลขที่ ………3/2552…….โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล
ในวันที่.. 16 กุมภาพันธ 2552 ระหวางเวลา…10.00….น. ถึง…11.00…น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ
อบต.ระดับอําเภอ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นใบเสนอราคาแลวจะไมรับใบเสนอราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดสอบ
ราคาโดยวิธีพิเศษ จะประกาศผูเสนอราคาต่ําสุดในวันที่….16 กุมภาพันธ 2552….............ตั้งแตเวลา 11.05 น. เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

-3(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน…7….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด
(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
กอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)

-
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หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายคาจาง โดยแบงออกเปน……1………….งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………-……
ใหแลวเสร็จภายใน ………-…………. วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-…….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………-……
ใหแลวเสร็จภายใน ………-……… วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินอัตรารอยละ……-………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…
ใหแลวเสร็จภายใน…………-………… วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……-………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……-..……
ใหแลวเสร็จภายใน……………-……… วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……100....…..ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ…0.10….ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-…เดือน…2……ป
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน……15..…วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณจาก...เงินสะสม.......
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณจาย
ขาดเงินสะสม แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง
ประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-5(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรบั จางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1 …….......................…………………………………….
11.2………………………………………………………………
11.3……………………………………………………………...
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ

วันที่..... 28 เดือนมกราคม 2552......

