
 
 

เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขที ่   ๑/๒๕๖๐ 
โครงการซ่อมสรา้งผวิทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง-บ้านลองชพี (สาย ๓) หมูท่ี ่๑ 

        ตามประกาศเทศบาลต าบลบางแกว้  ลงวนัที ่ ๑๓  ตลุาคม  ๒๕๕๙ 
................................................................................. 

 

                     เทศบาลต าบลบางแก้ว  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ 
ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง – บ้านคลองชีพ (สาย 3) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งรวงทอง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  

โดยก าหนดราคากลางไวเ้ปน็เงนิ  ๙๕๗,๐๐๐.- บาท  (เกา้แสนหา้หมืน่เจด็พนับาทถว้น) 
 

โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก าหนด  ดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการรายละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบบัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
๑.๕  บทนิยาม 
       (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
       (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  

          ๒.  คุณสมบัตขิองผูเ้สนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา 

   ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕ 

  ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓๘๒,๘๐๐.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืน ซึ่งกฎหมายนิติบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ผู้ว่าจ้าง เชื่อถือในสัญญาเดียวกัน                                                                                                                                                       

 

      ๓.  หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใน
เสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 
                                                                 /…3.1 ส่วนที่ 1 
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  ๓.๑  สว่นที ่๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                                                                 
  (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี   และส าเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕)   หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอื่นมาลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
(๗)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

สว่นที ่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง 

ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๖  (๒) 

       ๔.  การยื่นซองเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น    และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                    ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ 
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือ
ต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวอักษรเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 

  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 
 
                /…4.3 ผู้เสนอ 
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  ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๔๕  วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท างาน 

๔.๔  การยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบราคา   “โดยระบุที่หน้าซองว่า”   ใบเสนอราคาตามแบบเอกสารสอบราคาเลขที่   ๑/๒๕๖๐  
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ –  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางแก้ว และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐–๑๐.๓๐ น.           ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอบางแก้ว) (โดยถือเอาเวลานาฬิกา
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอบางแก้ว  เป็นส าคัญ) 
 

  เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจะเปิด
ซองสอบราคา ในวันที่  ๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอ าเภอ  (ท่ีว่าการอ าเภอบางแก้ว) 

 

๕.  หลกัเกณฑ์และสิทธใินการพจิารณาราคา 
  ๕.๑  ในการสอบราคาในครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาด 
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลเท่านั้น 

๕.๓  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ 

รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล 
          (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

        (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ  เสียเปรียบ  แก่ผู้เสนอราคาอ่ืน 
                             (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม  แก้ไข โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

 

๕.๔  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้
ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดย
ไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 
            /...ในกรณี 
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  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด    เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

  ๖.  การท าสัญญาจ้าง   
        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา   ดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับเทศบาลภายใน   
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินร้อยละ  ๕  ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้กับ
เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย       
๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย       
๖.๕  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

  ๗.  คา่จ้างและการจา่ยเงนิ 
 เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

๘.  อัตราค่าปรบั   
       ค่าปรับตามสัญญาจ้าง  จะก าหนดให้ในอัตราร้อยละ  ๐.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๙.  การรบัประกันความช ารดุบกพรอ่ง 
        ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  -  
เดือน  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข  ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   

๑๐.  ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                              ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้
บังคับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง”  

/...10.2 เมื่อเทศบาล 
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          ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
        (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งเสริมพาณิชยนาวี  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
        (๒)  จัดการสิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย  หรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น  หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

     (๔)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
การพาณิชยนาวี                                                                      
         ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุไว้ในข้อ  ๖  เทศบาลต าบลบางแก้ว  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                            ๑๐.๔  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)   

  ๑๑.  มาตรฐานฝมีือชา่ง 
          เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวช. และ ปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้   
         ๑๑.๑   ช่างก่อสร้าง 
         ๑๑.๒   ..........................-................................................. 
 

๑๒.  ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบ 
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
                 ส านักงานเทศบาลต าบลบางแกว้ 
                                                                      
           
 
               วนัที ่ ๑๓  เดือน ตลุาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 



 
 
 
 


