
    
                  

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 

เรื่อง   สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตําบลนาสาร 
----------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาสาร  มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในเขตตาํบลนาสาร  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสาย-คลองหยวด หมูที่ 1 ตําบลนาสาร ขนาดผิว
จราจรกวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  375.00  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00  ตารางเมตร 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวาเทียน-ถนนรถไฟ  หมูที่ 4  ตําบลนาสาร  
ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  100.00  เมตร  ไหลทางถมหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  500.00  ตารางเมตร 

ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้  คือ  (แนบทาย) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังนี ้
   1.  เปนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยการบรหิารราชการ
สวนทองถ่ิน  ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา 
  3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา   (แนบทาย) 

กําหนดดูสถานที่กอสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6  มิถุนายน 2551  
ระหวางเวลา  13.00 น. ถึง  16.00  น. ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
  กํ าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  9 มิ ถุนายน  2551 ระหว าง เวลา  09 .30  น .  ถึง  10 .30  น .   
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช   และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  9  มิถุนายน  2551  ตั้งแตเวลา  11.00  น.  เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  (แนบทาย)  ไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 26  พฤษภาคม  2551 ถึงวันที่ 6  มิถุนายน  2551   
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7576-3265  ตอ  202  ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   23   เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2551 
 

         (นายอาคม  กุมภวรรณ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่  2/2551 
การจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาสาร    

ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2551 
 

-------------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลนาสาร  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “ องคการบริหารสวนตําบล ”     มีความ 
ประสงคจะสอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดังนี ้

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสาย-คลองหยวด หมูที่ 1 ตําบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกวาง  
4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  375.00  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,500.00  ตารางเมตร 

สภาพเดิม   เปนถนนหนิคลุก  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  375.00  เมตร 
ทําการกอสราง   โดยใชดินลูกรังหรือดินปนทราย  จํานวน  100  ลบ.ม.  ถมยกระดับบางชวง วางทอระบายน้ํา  

คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด ∅ 40X100X7.5 ซม. จํานวน 1 จุด  ใชทอ 6 ทอน  แลวทําการกอสรางถนน คสล. ใหไดขนาดผิว
จราจรกวาง  4.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  375.00  เมตร  ไหลทางถมหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลนาสาร   
 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวาเทียน-ถนนรถไฟ  หมูที่ 4  ตําบลนาสาร  ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  100.00  เมตร  ไหลทางถมหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา  500.00  ตารางเมตร 
  สภาพเดิม   เปนถนนหนิคลุก  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ระยะทาง  100.00 เมตร 

ทําการกอสราง    โดยใชดินลูกรังหรือดินปนทราย  จํานวน  196.00  ลบ.ม.  ถมยกระดับและขยายถนน ใหได
ขนาดกวาง  6.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  วางทอระบายน้ํา  คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด ∅ 60X100X7.5 ซม. จํานวน 2 จุด ๆ 
ละ  7  ทอน รวมใชทอ 14 ทอน  แลวทําการกอสรางถนน คสล. ใหไดขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  100.00  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  
ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลนาสาร   
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
               1.1  แบบรูปรายการละเอยีด 
                1.2  แบบใบเสนอราคา 
                1.3  แบบสัญญาจาง  

     1.4  แบบหนังสือค้ําประกนั (หลักประกนัสัญญา)  
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2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
              2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผู
ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล 

    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
            2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา       มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา  (แนบทาย)  และเปนผลงานที่ เปนคูสัญญาโดยตรงกับ 
สวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน   หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี)  

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่มกีารกําหนดผลงาน

ตามขอ 2.3 ) 
3.4  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน     ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ 

คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี เงื่อนไขใด  

ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จ ะ ต อ ง ร ะ บุ ต ร ง กั น ทั้ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ตั ว อั ก ษ ร โ ด ย ไ ม มี ก า ร ขู ด ล บ ห รื อ แ ก ไ ข  ห า ก มี ก า ร ขู ด ล บ  
ตก  เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน              
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม

และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้นี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ  ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกันใหถือตวัหนังสือเปนสาํคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
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ราคาที่ เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  (แนบทาย)  นับแตวันเปดซอง 
สอบราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน (แนบทาย)  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ใหถ่ี
ถ วนและเข าใจ เอกสารสอบราคาทั้ งหมดเสี ยกอนที่ จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่ อนไขในเอกสาร 
สอบราคา                   

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบุไวที่หนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   2/2551" โดยยื่น
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล  ในวันที่  9  มิถุนายน  2551  ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึง 10.30 น.  
 ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอพระพรหม 

เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรม- 
การเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวนัที่  9  มิถุนายน  2551  ตั้งแตเวลา  11.00  น.  เปนตนไป  

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

            5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาจะไม รับพิจารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้น   เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง 
เพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
            5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา    โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้    ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา   หรือในหลกัฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
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5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง   สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได    องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด    หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   ทั้งนี้   เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได   
ร ว ม ทั้ ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล จ ะ พิ จ า ร ณ า ย ก เ ลิ ก ก า ร ส อ บ ร า ค า แ ล ะ   ล ง โ ท ษ 
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา 

                ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนทีรั่บฟงได  องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
            ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ    1.3    กับองคการบริหาร
สวนตําบล   ภายใน 7 วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  
ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล   โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนานัน้ไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย

และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน  10  ลานบาท ) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง ) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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7.  คาจางและการจายเงนิ (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน งวดเดยีว   ดังนี้ 
งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…...-…….ของคาจาง     เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……...วัน 
งวดที่  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…...-……..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

….………………………………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……....วัน 
งวดที่  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…….-…….ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน…...…..วัน 
 งวดที่  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…….-….....ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………..ใหแลวเสร็จภายใน……….วัน 

งวดสุดทาย   เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ   100  ของคาจาง     เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสญัญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8.  อัตราคาปรบั 
            คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
  9.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
            ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ     หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3 
แลวแตกรณี    จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา     2  ป  นับถัด
จ ากวั นที่ อ งค ก า รบริ ห า รส วนตํ าบลได รั บมอบง าน  โดยผู รั บ จ า ง ต อ ง รีบจั ดก า รซ อมแซมแก ไ ข ให 
ใชการไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป  และเงินจาย

จากเงินสะสม 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติ เงิน 

คากอสรางจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินจายจากเงินสะสมแลวเทานั้น 
10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน   นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 
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(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมทําสัญญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช 
ความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

11.  มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใช
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท . หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก .พ . รับรองให เขา รับราชการได  ในอัตรา 
ไมต่ํากวารอยละ 10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

11.1  ปวช. สาขาชางกอสราง 
11.2  ปวช. สาขาชางสํารวจ 
11.3  ปวช. สาขาชางโยธา 

12.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
 
 

วันที่  23  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 


