ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางอาคารผูสูงอายุของสถานีอนามัยตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 3
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------------------------------------------------ดวยองค' การบริ หารสวนตําบลบานปรก มีความประสงค'จะสอบราคาจางเหมากอสรางอาคาร
ผู สู ง อายุ ข องสถานี อ นามั ย ตํ า บลบานปรก จํ า นวน 1 หลั ง หมู ที่ 3 ตํ า บลบานปรก อํ า เภอเมื องฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ราคาตามงบประมาณ 1,000,000 บาท ราคากลาง 1,000,000 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป.นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเป.นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป.นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไมเป.นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเป.นผูมีผลประโยชน'รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองค'การบริหาร
สวนตําบลบานปรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป.นผูกระทําการอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป.นธรรมในการสอบราคาจางในครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป.นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส' (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส'ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต'ศูนย'ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป.นเงินสดก็ได
7. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 500,000 บาท
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เป.นตนไป โดยพรอม
กัน ณ ที่ทําการองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก และกําหนดรับคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวาง
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองคลัง องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก หรือสงทางไปรษณีย'ลงทะเบียน
กอนวันเปUดซอง โดยใหสงหลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับ
กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย'ลงทะเบียน จะถือวันและเวลาที่องค'การบริหารสวนตําบลบานปรกลงรับ
จากไปรษณีย'เป.นเวลารับซอง
กําหนดเป,ดซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย'รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
จางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2 ระหวางเวลา 09.30 น. – 10.30 น.
/….ผูใดสนใจ...

-2ผูใดสนใจติดตอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ไดที่ที่ทําการองค'การ
บริหารสวนตําบลบานปรก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา
08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่ www.banprok.go.th, www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท'
หมายเลข 0-3471-2115 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซื้อเอกสารสอบราคา ณ ศูนย'รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 1 /2559
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางอาคารผูสูงอายุของสถานีอนามัยตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 3
ตามประกาศองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก”
มีความประสงค'จะสอบราคาจางเหมากอสรางอาคารผูสูงอายุของสถานีอนามัยตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 3
ตําบลบานปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตร หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง
ทั้งหมด หมวดงานสถาป_ตยกรรมทั้งหมด หมวดงานระบบไฟฟaาและสื่อสารทั้งหมด หมวดงานสุขาภิบาลทั้งหมด
หมวดงานอื่นๆ ทั้งหมด ตามแบบ อบต. บานปรก เลขที่ 8/2557 พรอมจัดทําและติดตั้งปaายประชาสัมพันธ'
โครงการ จํานวน 1 ปaาย ปaายชั่วคราว จํานวน 1 ปaาย
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
1.6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน
1.7 แบบปaายชื่อโครงการ
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป.นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป.นผูถูกแจง
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือ
หามเขาเสนอราคากับองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป.นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไมมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเป.นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 500,000 บาท และผลงานที่เป.นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เป.นราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องค'การบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมากับซองสอบราคา ดังนี้
3.1
สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นหุ นสวนบริ ษั ท และสํ า เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปUดอากรแสตมปcตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา
3.5 บัญชีรายการกอสรางซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ' คาแรง ภาษีตาง ๆ รวม
กําไรไวดวย

-23.6 บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา (ใหใสบัญชีรายการวัสดุ
กอสรางซึ่งเสนอรายการวัสดุอุปกรณ' คาแรง คาภาษีตาง ๆ รวมถึงกําไรไวในซองและหลักฐานตางๆ ไวขางนอกซอง)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู เสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป:นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป.นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปUดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองเขารวมรับฟ_งการพิจารณาผลการสอบราคา ในวันเปUดซองสอบ
ราคาดวย
4.6 ผูเสนอราคาตองยื่นซองสอบราคาที่ปUดซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานกรรมการ
เป,ดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1 / 2559” โดยยื่นซอง
สอบราคา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ
กองคลั ง องค' การบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก หรื อสงทางไปรษณี ย' ล งทะเบี ย นกอนวั น เปU ด ซอง โดยใหสง
หลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซอง
เสนอราคาทางไปรษณีย'ลงทะเบียน จะถือวันและเวลาที่องค'การบริหารสวนตําบลลงรับจากไปรษณีย'เป.นเวลา
รับซอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาเด็ดขาดและคณะกรรมการเปUด
ซองสอบราคา จะเปUดซองสอบราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 09.30 น. - 10.30 น.
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป.นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่ อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่ มิใชสาระสํ า คั ญ ทั้ งนี้ เ ฉพาะในกรณี ที่พิจ ารณาเห็ น วา จะเป. น
ประโยชน'ตอองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก เทานั้น

-35.3 องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลัก
ฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค'การบริหารสวนตําบลบานปรก
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดในใบเสนอราคาที่ เ ป. น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่ เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา
หรือองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริง อื่น
ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องค'การบริหารสวนตําบลบานปรกมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน'
ของทางราชการเป.นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององค'การบริหารสวนตําบลบานปรกเป.นเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป.นผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุในขอ 1.3 กับองค'การ
บริหารสวนตําบลบานปรกภายใน 7 วัน นับถับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป.น
จํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาคาจาง ที่สอบราคาได ใหกับองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันสัญญาอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก โดยเป.นเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย'และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ําประกันธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ
สัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)

-4หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก จะจายเงินคาจาง เมื่อผู รับจางไดปฏิ บัติงานกอสรางอาคาร
ผูสูงอายุของสถานีอนามัยตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 3 ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 8/2557 พรอม
จัดทําและติดตั้งปaายประชาสัมพันธ'โครงการ จํานวน 1 ปaาย ปaายชั่วคราว จํานวน 1 ปaาย พรอมทําความสะอาดสถานที่
กอสรางใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน นับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ไดปฏิบัติงานจางเสร็จสมบูรณ'
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป.นหนังสือ หรือทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปF นับถัดจาก
วันที่องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปeงบประมาณ 2559
การลงนามในสัญ ญาจะกระทํ าไดตอเมื่ อองค'การบริห ารสวนตํา บลบานปรก ไดรับ อนุ มัติ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการกอสรางอาคารผูสูงอายุของสถานีอนามัยตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง
หมูที่ 3 แลวเทานั้น
10.2 ผูรับจางยินยอมที่จะรับผูตกงานที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไวกับองค'การบริหารสวน
ตําบลบานปรกเขารวมทํางานดวยตามจํานวนที่องค'การบริหารสวนตําบลบานปรกเห็นสมควร
10.3 เมื่อองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป.นผูรับจาง
และไดตกลงจางตามประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองจัดสงหรือนําสงของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยอยูและสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเป.นผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนํา ของดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานั กงานคณะกรรมการ
สงเสริมพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูรับจางหรือสั่งหรือซื้อจากตางประเทศ เวนแตเป.นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาติจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาติเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป.น
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.4 ผูเสนอราคาซึ่งองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6 องค'การบริหารสวนตําบลบานปรกอาจพิจารณา

-5เรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป.นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ องค'การ
บริหารสวนตําบลบานปรก สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป.นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
11. มาตรฐานฝFมือชาง
เมื่อองค'การบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป.นผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝeมือชางจากสวนราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจํานวน อยางนอย 1 คน ในแตสาขาชางตอไปนี้
(1) ชางกอสราง
(2) ชางโยธา
12. คาใชจายในการทดสอบวัสดุ
คาใชจายตาง ๆ สําหรับการทดสอบวัสดุที่ใชในการกอสรางทุกรายการ ของขอกําหนดการ
กอสราง ผูรับจางจะตองเป.นผูชําระเอง ตามอัตรากําหนดของทางราชการ
13. ในระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด
องค'การบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2558

