
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่  3/2552 
การจางกอสรางธนาคารจุลินทรีย 

ตามประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ  ลงวันที่  26 ธันวาคม  2551 
---------------------------------------- 

เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล”  มี
ความประสงคจะสอบราคาจะสอบราคาจางกอสรางธนาคารจุลินทรีย ตามโครงการ “ชุมชนรวมใจ ทําน้ําใส 
ถวายในหลวง” โดยกอสรางอาคารขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รวมงานโครงหลังคา พรอมงาน
ติดต้ังระบบทอน้ํา ปมน้ํา และถังบรรจุเช้ือจุลินทรีย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ จํานวน 6 แหง 
ดังนี้ 

1) บริเวณท่ี 1 บานพักพนักงานเทศบาลตําบลสุเทพ  จํานวน  1  แหง 
2) บริเวณท่ี 2 พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (ผาดํา)  จํานวน  1  แหง 
3) บริเวณท่ี 3 บานพักอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย  จํานวน  1  แหง 
4) บริเวณท่ี 4 วัดศรีโสดา     จํานวน  1  แหง 
5) บริเวณท่ี 5 ลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ  จํานวน  1  แหง 
6) บริเวณท่ี 6 หมูบานดอยปุย     จํานวน  1  แหง 

ในวงเงินงบประมาณ 247,200 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) และมีราคากลาง
เปนเงิน 247,200 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกนัสัญญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนั 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
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2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจง

เวียนช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับเทศบาลตําบล 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจางยอนหลังไมเกิน 3 ป ในวงเงินไมนอยกวา    125,000.00   บาท (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนหาพันบาทถวน)  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลเช่ือถือ 

2.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบล ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางคร้ังนี้ ตามขอ 1.5 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
1. หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ                 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
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(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาบัตร
ประจําตัวผูเสียภาษี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 
1.6 (1) 

3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
(4) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซ้ือเอกสารแบบรูปรายการละเอียด 
(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 

1.6 (2) 

4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมี

เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคา
รวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา         30        วัน นับแตวันเปด
ซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน     25       วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเร่ิมทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 3/2552” โดยยื่นตรงตอ
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เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันท่ี   15  มกราคม  2552    ตั้งแตเวลา 11.00 น.               
เปนตนไป 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย       ราคารวม  
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานั้น 

5.3 เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือ ผูเสนอราคา อยางหน่ึง
อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลงโดยผู เสนอราคามิได                 
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย



 - 5 -

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให
เช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  
เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

6. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาล

ตําบลภายใน       7       วันทําการ  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหเทศบาลตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน 3 วนัทําการของทางราชการ 
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ขอ  1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือ คํ้าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใช
เฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา              
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
เทศบาลตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน     1 งวด ดังน้ี 
งวดท่ี 1 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ      100      ของคาจางตามสัญญา เม่ือ

ผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 
1) งานกอสรางฐานคอนกรีตเสริมเหล็กแลวเสร็จท้ังหมด 
2) งานติดต้ังเสาและโครงหลังคาพรอมมุงหลังคาแลวเสร็จท้ังหมด 
3) งานทาสีโครงเหล็กแลวเสร็จท้ังหมด 



 - 6 -

4) งานติดต้ังถังน้ํา 1,000 ลิตร และ 200 ลิตร พรอมเดินระบบทอน้ํา และปมน้ําแลว
เสร็จท้ังหมด 

5) งานกอสรางสวนท่ีเหลือแลวเสร็จท้ังหมดตามแบบแปลนและสัญญาจางของ
เทศบาลตําบลสุเทพ 

ใหแลวเสร็จภายใน        25 วัน รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ    0.10     ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน             

ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา                      
ไมนอยกวา       2      ปนับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการ ไดดีดังเดิมภายใน      15       วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาจะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสราง

ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตร ดังนี้ 
  P = (PO) * (K) 
โดยกําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานท่ีจะตองจายใหกบัผูรับจาง 

PO = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุ 
ไวในสัญญาแลวแตกรณี 

  K = ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย 4%  เม่ือตองเพิ่มคางานหรือบวกเพ่ิม 
4% เม่ือตองเรียกคางานคืน 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามกําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลไดขยายออกไป โดยใชสูตรดังนี้ 

งานอาคาร         K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So 
ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย ไดกําหนดให 
  It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
  Io = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองสอบราคา 
  Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
  Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีเปดซองสอบราคา 
  Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนท่ีสงงานแตละ
งวด 
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  Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนท่ีเปดซองสอบ
ราคา 
  St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปดซองสอบราคา 

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1 เงินคาจางสําหรับงานคร้ังนี้ ไดมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 รายจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย  
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลวเทานั้น 
11.2 เม่ือเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม

สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการส่ังหรือนํา ส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ              
พาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 เทศบาลตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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12. มาตรฐานฝมือชาง 
         เม่ือเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางเหมา
กอสรางตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได 
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้ 

12.1 วุฒิ ปวส. สาขาชางกอสราง หรือสาขาชางโยธา 
12.2                             -     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

เทศบาลตําบลสุเทพ 
 

 
(นายทวีพงษ   หินคํา) 

นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
วันท่ี  26  ธันวาคม  2551 


	เทศบาลตำบลสุเทพ

