
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
    เรื่อง  จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

********************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ        มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  ดังนี ้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(ส าหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน) (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม   
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   จ านวน  1  หลัง  ต าบลกายูบอเกาะ     อ าเภอรามัน    จังหวัดยะลา    ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  ราคากลางคือ      2,410,000.-  บาท  
  ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ในขณะที่ย่ืนใบเสนอราคา 
      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที ่ 9  พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมิแล ต าบลกายูบอเกาะ   

อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา    
      ก าหนดยื่นซองใบเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ   ในวันที ่   11  พฤศจิกายน 2558  เวลา   10.00  น. ถึง 11.00 น. ณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
   

           ประกาศ  ณ. วันที่  5  พฤศจิกายน  2558  
 
 
 

(ลงช่ือ )                       
                    (นายอาสมี  เซะบากอ)                           

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารจัดจ้าง โดย วิธีพิเศษ 1/2559 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(ส าหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน) (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม   องค์การบริหารส่วน

ต าบลกายูบอเกาะ   จ านวน  1  หลัง  ต าบลกายูบอเกาะ     อ าเภอรามัน    จังหวัดยะลา    
ตามหนังสือเชิญ  ลงวันที ่  5  พฤศจิกายน  2558 

………………………………. 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ    ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า    “องค์การบริหารส่วนต าบล”    มีความประสงค์จะจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษ   

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง   (สถ.ศพด.2   ส าหรับเด็กตั้งแต่  51-80  คน)     แบบตอก
เสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   ต าบลกายูบอเกาะ   อ าเภอรามัน    จังหวัดยะลา   ก่อสร้างอาคารหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขนาดพื้นที่ 13.40 x 19.40  เมตร  ความสูงระดับหลังคานหลังคา  3.70 เมตร  และอาคารห้องครัวและห้องน้ า ขนาดพื้นที่  6.40 x 16.40 
เมตร  ความสูงระดับหลังคานหลังคา  3.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย   ราคากลาง  2,410,000.-  บาท  

  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

            1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
            1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3  แบบสัญญาจ้าง 
                                     1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

     1.5 ใบทะเบียนห้างหุ้นส่วน/ใบทะเบียนพาณิชย ์
     1.6 ใบประจ าตัวผู้เสียภาษ ี
      1.7 บทนิยาม 
          (1) ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน 
          (2)  การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

           2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่จัดจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   
รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
         2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการจัดจ้างหรือไม่เป็นผู้กระท าอัน
เป็นที่ขัดขวางราคราอย่างเป็นธรรม 
                                  2.3ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        2.4  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

                                  2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurcment : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา          
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองในการเสนอราคาดังนี้ 

3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม  (ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

3.2 หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนาม 

ในใบเสนอราคาแทน            

           3.3  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
            3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาราคา 
  4.  การยื่นซองเสนอราคา 
           4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร จัดจ้างโดยวิธี พิเศษ นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา  
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

             4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน    ในการเสนอราคา    
ให้เสนอเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า…60….วัน นับแต่วันรับใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
             4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน…240…วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

      4.4    ก่อนยื่นซอง เสนอราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารเอกสารจัดจ้าง โดย วิธีพิเศษ 
                     4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซอง เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  ต่อ คณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ     
โดยระบุช่ือโครงการไว้ที่หน้าซอง  โดยยื่นโดยตรงต่อคณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   ในวันที่ ..... 11  พฤศจิกายน  2558.................    
ระหว่างเวลา…10.00….น.  ถึง…11.00…น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                                5.1  ในการจัดจ้างครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ 
ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีเศษ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารจัดจ้างโดยวิธีเศษ ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
        5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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                      (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                      (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
         5.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีเศษ หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบล
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                   5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเศษ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

               6.  การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 

วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี ้
                              6.1   เงินสด 
                      6.2   เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   
3   วันท าการของทางราชการ 
                              6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ  1.4   
                             6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย       
                             6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้
หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน   10   ล้านบาท)หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  
วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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  7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น………1……….งวด  ดังนี้ 
   งวดที่  1   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………-….........ให้
แล้วเสร็จภายใน ………-………….  วัน 
                 งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน …………-.................ให้
แล้วเสร็จภายใน  ………-………  วัน 
   งวดที่  3    เป็นจ านวนเงินอัตราร้อยละ……-………ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ………-………........ให้
แล้วเสร็จภายใน…………-…………  วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……100....…..ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                                8.  อัตราค่าปรับ 
                                      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ…0.10….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                                9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                                    ผู้ชนะการเสนอราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……-………เดือน………2……ปี   นับถัดจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ……15..…วัน   
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                               10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ
                       10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณจาก...เงินสะสม…..การลงนามในสัญญาจะกระท าได้
ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณจ่ายจากเงินสะสม แล้วเท่านั้น 
                  10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 
ประเทศ   และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด    ผู้เสนอราคา    ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
     (1)   แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
                               (2)   จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย   ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่น 
              (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี            
                            10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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                            10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง                                                                          
เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศน้ีแล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส.  และ  ปวท .  หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่   ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่าง
จ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 
        11.1  …….......................……………………………………. 
        11.2……………………………………………………………… 
        11.3……………………………………………………………... 
            12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 

วันที่  5 พฤศจิกายน  2558 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


