
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 

เร่ือง  สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายนํ้า ซอยบานปาถวิล อรุณณะกสิกร   
หมูที่ 4  ตําบลทาราบ  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

----------------------------------------- 
                       ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาราบ มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสราง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยบานปาถวิล อรุณณะกสิกร หมูที่ 4 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.80 x 
1.00 เมตร จํานวน 119 ทอน พรอมยาแนวและฝงกลบและบอพัก จํานวน 4 บอ (ตามแบบที่  อบต.ทาราบกําหนด)  
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยกําหนดราคากลางไว ที่ 483,000 บาท  (สี่แสนแปดหมื่น  
สามพันบาทถวน) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
    ๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
    ๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
    ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคากับองคการบริหาร                
สวนตําบลทาราบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม       
ในการสอบราคาจางคร้ังนี้ 
    ๕. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา  241,500 บาท 

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง  โดยใหพรอมกันที่องคการบริหารสวนตําบลทาราบ เวลา ๐๙.๐๐ น. และกําหนดรับฟง     
คําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๐๐ น . เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทาราบ  

กําหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕ 6 ถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕ 6 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทาราบ  ในวันและ          
เวลาราชการ สําหรับ ในวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ      
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอเมืองราชบุรี   ในเวลาราชการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา    
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอเมืองราชบุรี                          
ในวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจางในราคาชุดละ 300 บาท ไดที่ที่ทําการองคการบริหาร       
สวนตําบลทาราบ ระหวางวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  www.tharab.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๒-๓๑๖๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   25   เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

(นางจินตนา   ศักดิ์สมบูรณ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาราบ 

http://www.tharab.go.th/


เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี  6/๒๕56 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยบานปาถวิล อรุณณะกสิกร 

 หมูท่ี 4 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาราบ  ลงวันท่ี  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕6   

 --------------------------------------- 
 องคการบริหารสวนตําบลทาราบ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบล ” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยบานปาถวิล 
อรุณณะกสิกร หมูท่ี 4 ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 118.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 119 ทอน พรอม   
ยาแนวและฝงกลบและบอพัก จํานวน 4 บอ (ตามแบบท่ี  อบต.ทาราบกําหนด)  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย โดยกําหนดราคากลางไวท่ี 483,000 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนสามพันบาทถวน) 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด   
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ หนังสือคํ้าประกัน  ( หลักประกันสัญญา ) 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
      ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานสอบราคาจาง  
      ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 
            ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
      ๒.๔ ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคากับ 
องคการบริหารสวนตําบลทาราบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
      ๒.๕ ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  241,500  บาท 

  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 

 ๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง       

 ๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

๓.๓ บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย                                                                                                                             

๓.๔ บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกันซองสอบราคา 

๔. การย่ืนซองสอบราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไข  

ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง  
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      ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย 
และหรือราคาตอรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวม
คาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลวราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 
60 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลทาราบใหเริ่มทํางาน 

 ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด  
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซอง สอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี            
6/๒๕๕6”  โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลทาราบ  ในวันท่ี  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  
ถึงวันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ตั้งแตเวลา ๐๘.3๐ ถึงเวลา ๑๖.3๐ น.  สําหรับในวันท่ี 2 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอเมืองราชบุรี ในเวลาราชการ 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด                  
และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ตั้งแตเวลา 
10.๐๐ น.  เปนตนไป 

  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลทาราบ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ     
ท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลทาราบ เทานั้น                                                                                                                

๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลทาราบสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้ 
   ๕.๓.๑   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลทาราบ 

๕.๓.๒  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา                                                                                                                                                  

๕.๓.๓   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

๕.๓.๔  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
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๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลทาราบมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของกับผูเสนอราคาไดองคการบริหารสวนตําบลทาราบมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
      ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทาราบ  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลทาราบเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลทาราบ  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการ  เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลทาราบ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง
ไดองคการบริหารสวนตําบลทาราบมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
                       ๖. การทําสัญญาจาง 
   ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับองคการ
บริหารสวนตําบลทาราบ ภายใน ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละหาของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลทาราบยึดถือไวในขณะทําสัญญา  
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาราบ  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ  ในขอ  
๑.๔  
 ๖.๔   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๖.๕  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
กอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท) 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                   ๗. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                    องคการบริหารสวนตําบลทาราบจะจายเงินคาจางคาจางงวดเดียว  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
       ๘. อัตราคาปรับ 

                         คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาจางตอวัน 
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    ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  
๑.๓  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -    
เดือน 2 ป นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาราบ ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง                                                                                                                                                                                  

    ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

        ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
    ๑๐.๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบลทาราบ” ไดรับ

อนุมัติเงินคากอสรางจากเงินอุดหนุนท่ัวไปแลวเทานั้น   
    ๑๐.๓ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลทาราบ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง

และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

         ๑๐.๓.๑  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแต
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

๑๐.๓.๒ จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเร็ว 

๑๐.๓.๓ ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

   ๑๐.๔  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทาราบ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  ๗   องคการบริหารสวนตําบลทาราบ  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือรับคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  
รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐.๕  องคการบริหารสวนตําบลทาราบสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๑. มาตรฐานฝมือชาง 

  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลทาราบ   ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช .  ปวส.  และ  ปวท .  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
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  ๑๑.๑ .................................................................................................. 
  ๑๑.๒ ................................................................................................... 

๑๒.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลทาราบ 

 

วันท่ี   25   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


